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nör kriget i Sponien bröt ut, dö resonerode
vi kors och ivörs om vod som hönde dör-
nere. Jog vet inte, det ör svört idog ott beskri-
vo den otmosför som hörskode .l936.

Du för kommo ihög hur det sög ut i Europo dö. Den eno demokrotisko
regimen efter den ondro hode försvunnii. Polen vor holvfoscistiskt, Finlond
vor holvfoscistiskt, Rumönien vor foscisiiskt, Tieckoslovokien blev iu tilltuf-
sot genom den sö kollode Munchenöverenskommelsen, dör Chomberloin
lovode "fred i vör tid".

Helo tiden tötnode det politiskt sett i Europo. Liusen slöcktes ett efter ett.
Mon hode nö'n slogs iövlo stelkromp: Är det oundvikligt detto, ott foscis-
men sko segro i ollo de hör lönderno?

Nör Tysklond dukode under för Hitler, vilket resonemong vi hode sins-
emellon dö, vi försökte kommo pö vod de hode giort for fel. Hur skulle de
ho iobbot för ott stoppo foscismen?

Jog menor, det vor ingo smösoker som gick förlorode iTysklond .l933.

De hode en fockförening, som helt enkelt vor fontostisk iorgonisotionshön-
seende. De hode folkhögskolor, universitet och iog vet inte ollt. Och det
boro sooodes vöck över en nott.

De hode Europos storkoste socioldemokrotisko porti, tilliko Europos stor-
kosie kommunistisko porti. De försvonn över en nott. 

,,,
Vi vor fon ingo teoretiker eller ideologer, som kunde löso det hcir. Men

diskussionen gick: Hur kunde det kommo sig?
Vi fick österrikisko flyktingor hit upp och de förklorode ocksö atf iiwlite-

ten mellon de oliko orbeiorportierno giorde ott mon kunde slö sffid#äi$ur,
slö ned dem. -,t

, L aj ta aattl. :: : ;

Och dö kommer i sommo vevo folkfrontsiddn från Fron 'fil f,ffiffin
tvörs över helo föltet skulle gå ihop mot foscismen, to vöck hf*. reftbmellan

r: r:j I l:l :r,i ilr lr:!ri: iat ij i:: ,:i i;i n: n i:,,i störsto möjligo mån, och slöss gemensomt.
Det vor ocksö den springonde punkten i mitt iönkondet$$åliåg skte,ner :

Det vor detto - stöll upp iillsommons. Det går inte ott sffii&A te"-rq,ling:,
ror öt vorsitt höll, uton du måste knyto növen .!,ii:iiiii ,,

Det sprock iu ioch för sig i Fronkrike, men sen komi$.s.såi= ah
dö folk gick ihop. Och dö vor det precis som mon f ick enisclft"cttåninffi-i;
ning - öntligen, öntligen, öntligen någonstons n&gia$qfil ylll qtö"imott ,, iil
Det ör inte ödesbestömt öndö.

Och mon ondodes med bögge lungorno."

1936

BENGT SEGERSSON

Under sponsko inbördeskrigel vor hon "'l'pofitkommissorie, den som onsvorode -:.t'i"
för stömningen och morolen blond sol' .'i !. ,

dolerno, den som olltid skulle kunnq
svoro på frågor, och den som skulle .,;:t.=:,
göro de politisko rikflinierno kloro och -:: t;ll ,

tydligo. Nör Bengl åkte från Sverige fill' , ..,;,!;l ;,;
hördä hon dem-som inte ror poiititkr ,:,: , ii;
orgoniserode i någoi porti.

Robert Copo hor togif bilden ov flic' ,;:;=.''
kon. Sponien 1937 ;:'i
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FOTO FÖRRA UPPSLAGET: MICKE BERG

I| ör ör det femtio Ör sedon foscisterno med Fronco ispet-
sen och Hiiler och Mussolini bokom ryggen gick till ongrepp
mot Sponiens folk och dess demokrotiskt voldo regering.

Det hör numret tillögnos dem, som övergov ollt för oti slöss
mot "den bruno pesten".

Ungeför 500 svenskor Ökte ner till Sponien för ott gÖ in i

de internotionello brigoderno. I Sverige riskerode de föngel-
sestroff, eftersom det vor förbiudet.

Hölften ov dem som Ökte ner stupode pÖ slogfölten.
ldet hör numret för du möto nögro ov de svenskor som

slogs mot foscismen isponien. Och en sponior som till slut
homnode i Tyresö utonför Stockholm.

Det ör femtio ör sedon nu, men fortforonde kömpor mön-
niskor för sin rött oti gemensomt bestömmo över det egno lon-
det - mot diktotur och foscism. Och mönniskor stölls inför
volet ott hondlo eller inte hondlo i en situotion ov oröttviso.

Dei hör numret hondlor ocksö om svek. Europos stoter, med

Englond som pödrivore, kom överens om ott inte söl1o vopen
till nögon ov porterno i konflikten.

I verkligheten försög Tysklond och ltolien Fronco med obe-
grönsode möngder vopen. Övrigo lönder såg mellon fingror-
no. Inte ens nör tysko Luftwoffe bombode den totoli oskyd-
dode stoden Guernico, upphövdes noninterveniionspokten.

Tvö ungo iournolister, Mekki Korlsson och Kerstin Gustofs-
son, hor skrivit sponientexterno i detto nummer. Under tvö
år hor de interviuot omkring 40 svensko sponienveteroner,
och pö sitt sött dokumenterot krigshistorio. De hor mycket mer
moteriol ön som ryms i den hör tidningen, och ploneror ott
ge ut en bok - om de sö möste bekosto den siölvo.

Vl MÄNSKOR utges ov Svensko Kvinnors Vonsterförbund. Nr 2/31986. POSTADRESS: Bornöngsgolon 23, 116

4l Stockholm tel: 08-40 90 65. Redoktionen ör stöngd 15 iuni till l5 oug. ANSVARIG UTGIVARE: Lotto Schr;ller-
qvist. PRENUMERATION: 100 kr. Stodprenumerotion 125 kr. Gåvoprenumerotion 85 kr. POSTGIRO: 90 24-1.V|
MÄNSKOR utkommer med 6nr/är. I REDAKTIONEN FÖR DETTA NUMMER: Monico Dolin, Mortine Durond,
Evo Ekelof, Agneto Furvik, Gun Fölth, Susonne Johonsson, Erio Lempinen, Lolto Schr;llerqvist, Kerstin Gustofsson,
Mekki Korlsson. Redoktionen onsvoror endost för bestöllt moteriol. TRYCK: Tryckeri AB Federotiu Stockholm 1986.

SÄTTNING: Ordgruppen, Stockholm. OMSLAGSBILD: Vykort från Sponien 1936, Arbetorrörelsens orkiv.
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RISAN NIR
"Med rocken pö ormen och vöskon i honden stod iog och Kolle
Byson och tittode ut över homnen nör böten sokto lo ut frön
lond.

Pö kolen stod en mosso folk och vinkode. De s1öng, och
plotsligt horde iog ott det vor Internotionolen. PÖ norsko.

Det ör f ler ön vi pÖ vög, so iog till Kolle Byson. " il



RESAN NER;
INTERVJU MED GUSTAV ERIKSSON

ustav gick och stämplade hos fac-
ket. Varje fredag lyfte han tio
kronor och femtio öre som skul-
le räcka hela veckan. Det var inte

mycket, men överlevde gjorde han. Han bod-
de inneboende hos en servitör uppe på Ble-
kingegatan, och åt gjorde han bara ibland.

Gustav hade jobbat på Atlas-Diesel tidiga-
re, som revolversvarvare. Men så hade det bli-
vit en nedgång i konjunkturerna, som det
heter, och då hade Gustav fått gå, Han ansågs
bråkig och uppkäftig för att han sa ifrån. De
hade infört tidsstudiemän på verkstan och pro-
testerna hade blivit starka. Tidsstudiemännen
visste inget om jobbet, men gick runt med en
klocka i handen och menade att arbetet skulle
kunna gå ännu fortare. Naturligtvis hade kil-
larna blivit förbannade, men det var Gustav
och några till som förde alla killarnas talan.
När det blev aktuellt med nedskärningar var
det de som fick gå först.

Nu var det februari 1938, och Stockholm var
svinkallt. Gustav hade varit arbetslös sedan i
september. Varje gång han sökte ett nytt jobb,
ville arbetsgivaren ha referenser. Och så ring-
de de till Atlas-Diesel och fick reda på att Gus-
tav var en bråkstake. Jaha, så fick han inget
jobb den gången heller.

MÖTE PÅ KAFE
Ute i Europa var det krig. Hitlers Tyskland

blev större och större och nere i Spanien var
det fullt krig. I slutet av februari hörde Gus-
tav talas om ett möte, som skulle hållas på fiket
på Högbergsgatan, hörnan Repslagargatan.
Det var ett kafö dit han brukade gå tillsam-
mans med sina kompisar och spisa plattor.
Men den här gången skulle Klas Formgren
komma dit och tala. Han var målare till yrket,
men hade åkt ner till Spanien som frivillig. Nu
hade han permis från kriget och var hemma
i Sverige for att värva fler frivilliga.

Mötet var inte offentligt, for riksdagen hade
stiftat en lag som forbjöd svenska medborga-
re att åka till Spanien. Det kunde bli upp till
sex månaders fängelse, men än så länge hade
ingen blivit dömd. Opinionen i Sverige for den
spanska demokratin var allför stark. Kaföägar-
na tillhörde också de som stödde den spanska
republiken i kriget mot fascismen. De lät det
kommunistiska ungdomsforbundet ordna
mötet i deras lokaler, med konditoriskylten
som täckmantel. Gustav var inte organiserad
i någon politisk organisation, men han gick dit
med några andra grabbar som var det. De fles-
ta var söderkisar som gick utan jobb, precis
som han själv.

Klas Formgren holl ett brinnande tal om den
spanska demokratin som var hotad av tyska
och italienska fascister. När han slutat blev det
ett kort snack, killarna ställde några frågor.
Sedan skickade han runt en anmälningslista.
Gustav tittade på listan, och så skrev han Gus-
tav Eriksson. Han hade bestämt sig för att åka
med.

Till sin äldsta syster Maj sa han att han skul-
le ut på sjon. Hon fick ta hand om de grejer
han hade i rummet uppe på Blekingegatan.
Annars sa han inte till någon vart han skulle
resa.
PANTADE CYKETN

De som kunde betalde sin resa till Paris själ-
va. Gustav som hade stämplat nästan ett halvår
var utan pengar. Men han hade en cykel, som
han hade köpt när han jobbade på Atlas-
Diesel. Han gick till pantbanken med den och
lånade femtio spänn. Kvittot för resten av
cykeln lämnade han till de på kontoret som
hjälpte alla frivilliga iväg till Spanien. De sat-
te om kvittot med jämna mellanrum, och om
Gustav stupade nere i Spanien kunde de lösa
ut cykeln, eller sälja den. Tack vare cykeln
kunde han betala nästan halva resan till Paris.

Karl Byström, eller Kallq, PySp-+ som han
kallades uppe på söder, var GuStav9 kompis.
Kalle var några och tretti, nästan tio år äldre
än han själv, och jobbade som taxichaffis i
Stockholm. De två skulle åka ner, till Spanien
tillsammans.

Tåget skulle gå vid elvatiden på kvällen, en
torsdag i början på mars. Gustav ochlKalle var
nere vid stationen flera timmar,i forväg. Någ-
ra av grabbarna från fiket hade följu dem ned
till tåget för att ta avsked. r

Jävlar. Plötsligt kom Gustav på att han hade
glömt att lämna tillbaka sin fackföreningsbok
till Metall. Hur skulle han nu göra? Han kun-
de inte tala om for facket vart han var på väg,
och inte heller säga att han skulle'till sjöss. Då
skulle de stämpla av honom och registrera
honom vid Sjöfolksforbundet istället.

Ta hand om den här tills jag kommer till-
baka, sa han till en av kompisarna på statio-
nen. Kompisen nickade och stoppade in boken
i innerfickan på rocken.

Stinsen visslade i pipan och tåget började
rulla iväg mot Oslo. I en av vagnarna stötte
Gustav och Kalle Bysan på fyra killar som satt
och lirade poker. De frågade dem om de ville
vara med. Kalle Bysan var med på noterna,
men Gustav tackade nej.

Man vet aldrig vad de är för folk, tänkte
han.

Efter några timmar, i närheten av Karlstad,
hade Gustav på känn att de här fyra norr-
landsgrabbarna var på väg till Spanien de
också.

Äh, vi ska bara till Paris, hade de svarat när
Gustav frågade dem.

Ä fan, sa Kalle Bysan, det ska vi med.
Konstigt, tänkte Gustav. Bäst att hålla

masken.
Gänget höll igång nästan hela natten. De

spelade poker och en flaska gick laget runt. De
fyra andra kom från Norrbotten. En av dem
jobbade i gruvan, de andra tre i skogen.

Tidigt på morgonen kom de fram till Oslo.
Gustav och Kalle tog adjö av de andra och gav
sig ut på stan för att få lite käk. De var hung-
riga, men inga restauranger hade öppnat ännu.
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När de suttit en stund kom de fyra grabbar-
na från tåget in på samma krog. De nickade
till Gustav och Kalle, och satte sig vid ett bord
längre in i lokalen.

I SISTA MINUTEN
Gustav och Kalle käkade ordentligt, och

drack kaffe efteråt i godan ro. När Kalle skul-
le beställa in andra koppen java såg han plöts-
ligt på klockan. De hade försinkat sig och
glömt bort tiden alldeles. Båten till Bryssel
skulle gå om några minuter.

Det är bäst vi pröjsar, sa Kalle Bysan.
Och så la de på en kutning. Halvvägs fick

de tag i en taxi och kastade sig ur bilen precis
som landgången skulle dras in.

Är det Byström och Eriksson? skrek båts-
mannen.

Röda i ansiktet av upphetsning och
ansträngning stod de snart på däck och flåsa-
de kraftigt. Gustav tog av sig sin nya ulster,
mörkblå med skärp. Den hade han köpt i hös-
tas, när han fick slutlön och semesterpengar.
Under hade han sin lika nya kostym, peppar-
salt, köpt vid samma tillfälle. Elegant var han,
som alltid, men just nu rödblommig och
svettig.

Med rocken på armen och väskan i handen
stod han och Kalle och tittade ut över hamnen
när båten sakta la ut från land. På kajen stod
en massa människor och vinkade. De sjöng,
och plötsligt hörde han att det var Internatio-
nalen. På norska.

Det är fler på väg, sa han till Kalle Bysan.
Kalle nickade, fortfarande slut efter språng-
marschen genom Oslo centrum.

De gick ett varv på båten och på akterdäck
stötte de ihop med några som verkade bekan-
ta. Det var de fyra grabbarna från Norrbot-
ten. De morsade på varann, som om det vore
det naturligaste i världen.

Ska ni vara mbd och spela poker? frågade
en av dem. De hade hyttplats över till Bryssel.

Visst fan, sa Kalle Bysan, och så drog de iväg
alla sex. I hytten blev de kvar ända tills båtre-
san var över. Snacket gick och en flaska kom
fram igen. Kalle Bysan var i högform. Han var
en lång, gänglig typ som var snar att dra vit-
sar. Men vart han var på väg nämnde han inte
med ett ord. Ingen av de andra berörde ämnet
heller.

ÄNNU EN -I Bryssel gick Gustav och Kalle av båten, sa
adjö och letade upp tåget mot Paris. Det tog
en stund och den här gången blev de inte alls
förvånade när de fick se sina fyra pokerkom-
pisar i samma tågvagn. Alla skrattade och
kortleken kom fram ännu en gång.

Tåget stannade vid alla större samhällen och
landsortsstäder under resan. Under varje läng-
re stopp stack någon av killarna ut och köpte
cigarretter eller vin. Vinet var både billigt och

gott. Snacket lossnade ju mer de drack. I
utkanten av Paris blev det klart att alla sex var
på väg mot samma måI, och en högtidlig skål
utbringades för den spanska demokratin.

I Paris tog de taxi till en adress de hade fått
med sig hemifrån. Där fick de en ny adress till
ett hotell och gav sig genast iväg dit. Hotellet
var gammalt och vackert och låg precis ned-
anför Montmartre. Vid receptionen skulle de
skriva sina namn i en gästbok.

Gustav Hilmer Eriksson, skrev Gustav med
sirlig och vacker handstil.

Det här kommer att gä till eftervärlden, sa
Byström och skrev med stort allvar dit sitt
namn också.

Bakom dem i kön till hotelliggaren stod hug-
gargänget från Norrland, som Kalle Bysan kal-
lade dem.

Gustav och Kalle fick ett dubbelrum, och
gick upp för trapporna med en nyckel stor som
ett stolsben. Rummet var som en dröm, säng-
bolstrar hade han aldrig sett förut.

Dagen därpå var det dags för läkarunder-
sökning för alla frivilliga i en skola i centrala
Paris. Tillsammans med flera hundra frivilli-
ga från hela världen bytte de om i en stor sal.
Sedan gick de på led in i en angränsande sal,
och stod nakna på rak linje framför ett bord.
Vid bordet satt tre läkare och kallade fram en
efter en för en summarisk undersökning. Alla
visade legitimation och talade om vilka sjuk-
domar de hade haft.

Jag har haft pungbråck, sa Gustav när han
stod där framfor läkaren och skylde sig med
bara händerna. Han hade fått det av alla lyft
när han arbetade på Atlas-Diesel.

Har du suspensoar, frågade läkaren genom
tolken.

Det hade inte Gustav. Så läkaren rådde
honom att omedelbart skaffa ett, annars kun-
de han inte gå ut i krig.

Nästa dag gick Gustav runt i Paris for att
köpa en suspensoar. Med sig som tolk hade
han en norrman, som kunde lite språk. Men
det hjälpte inte, någon suspensoar fick han inte
tag på. Han skulle nog klara sig ändå.

Gustav åkte och tittade på Triumfbågen och
Okände Soldatens Grav. Egentligen ville han
se mer, det var ju forsta gången han var utom-
lands. Men det fanns vissa forhållningsorder
för de frivilliga. Av säkerhetsskäl fick de inte
röra sig varsomhelst.

MOT GRÄNSEN
Varje dag var det informationsmöten för de

frivilliga om vad som väntade dem. Veckan i
Paris kostade dem inte många franc, for det
fanns flera restauranger som bjöd de frivilli-
gapä mat. Enda ordern killarna fick var att
alternera mellan krogarna, också det av säker-
hetsskäI. De skulle se ut som turister.

Efter nästan en vecka kallades Gustav och
Kalle Bysan till tåget som skulle föra de frivil-
liga söderut, denna gång till Berziaux. Gräns-
övergången var aldrig densamma från gång till
gång. När de steg av tåget sattes de i en taxibilr0
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RESAN NIR
INTERVJU MED GUSTAV ERIKSSON

som cirkulerade runt den sydfranska staden en
stund, innan den stannade framför ett litet
hotell. Där tog personalen hand om dem, gav
dem ett rum att sova i och dagen efter gjorde
de i ordning matpåsar till dem. Alla visste vart
de var på väg, men ingen nämnde det med ett
ord.

På eftermiddagen hämtades alla med buss,
och åkte iväg till den forsta av Pyren6ernas
bergkammar. I bussen ombads alla ta av sig
skorna, ock man delade ut alparagatas, ett
slags tofflor med halmsula. I vanliga skor skul-
le det blir for svårt att klättra.

Bussen stannade och alla dirigerades iväg till
en gravplats i närheten. Där fick de ligga och
trycka tills det blev mörkt. Då kom två span-
jorer dit som skulle visa dem vägen över
bergskedjan.

Så började marschen, uppåt, bara uppåt. De
var en grupp på ungefär 35-40 man, från åtta
nio nationer. Språkförbistringen var till en
början fullständig. Men efter ett tag utveck-
lades kroppsspråket, och gamla språkkunska-
per tvingades fram på nytt. Dessutom fick de
inte snacka så mycket, på sin höjd viska till
varann när det var nödvändigt.

Efter flera timmar kom de till en fransk
gränspostering.

Se upp för ljuset, viskade Gustav till Kalle
Bysan. För plötsligt kom stora ljuskäglor sve-
pande över berget, det gällde att ducka så att
man inte syntes. Men det sades att de franska
soldaterna inte sköt, även om de såg någon.
Bara om något högt befäl beordrade dem att
skjuta så gjorde de det. Men i så fall alltid för
högt. De vanliga soldaterna stod på det spans-
ka folkets sida.

Efter ytterligare några timmar uppåt, vän-
de det nedåt. De flesta förlorade fotfästet och
rutschade på ändan mest hela vägen. Gustav
svor, för han hade fortfarande ulstern och
peppar-salt-kostymen på sig. Inga uniformer
hade delats ut ännu, utan alla klättrade i civi-
la kläder. Skorna hade Gustav fortfarande
med sig. Rakgrejerna hade han i en liten påse,
som han gjort av en bit presenning. Påsen
hängde som motvikt till skorna, slängda över
axeln. Han höll envist i sina ägodelar, ville inte
förlora dem.

Längs vägen över Pyreneörna låg allt möj-
ligt - resväskor, rockar, stövlar, böcker, allt
möjligt. Men Gustav kastade inget, han kla-
rade sina prylar till Spanien. Först i Falcette,
efter en månads övningar i skyttegravarna
gjorde han sig av med ulstern.

ULSTERN MOT KONJAK
Den har du ingen användning för i den här

värmen, sa grabbarna åt honom. Och så gick
han med på att tjingsa ulstern mot några flas-
kor konjak.

Men peppar-salt-kostymen behöll han ända
tills slaget vid Ebro i slutet av juli. Den hade
han slagit in i en presenning och släpat runt
halva Spanien. Men innan de skulle gå över

floden nattetid, under den största republikans-
ka offensiven under hela kriget, då gömde han
undan paketet. Precis vid floden, alldeles vid
en transformator så att han skulle minnas vart,
stoppade han in peppar-salt-kostymen i en
djup klippskreva. Han hade hoppats komma
tillbaka och hämta paketet igen, när slaget var
över. Men han kom aldrig någonsin förbi den
platsen igen.

Men det var långt senare. Nu satt Gustav till-
sammans med de andra grabbarna på en klipp-
hylla 200 meter ovanför den Figueriska slät-
ten. Bredvid honom satt en göteborgare, Gun-
nar Sandelin, och svor och jämrade sig om vart
annat. Han hade ramlat ner i en bergsskreva
och skadat foten. så honom hade de fått bära
den sista biten.

Gustav satt tyst och tittade ut över landska-
pet. Solen var på väg upp. Allt var stilla, bara
syrsorna hördes. Miljoner och miljoner syrsor.

Fan, drömmer jag, tänkte han, eller är det
verklighet?

Om bara några timmar skulle de vara
framme.

TYSKA BOMBPLAN
Alla hade tagit fram sina matpåsar och åt

under tystnad sina smörgåsar. Långt ut till
vänster kunde de se Medelhavet, till höger sta-
den Figueras.

Det var här Hannibal gick över med sina ele-
fanter, tänkte Gustav. Det hade spanjorerna
berättat innan de började marschen. På något
sätt kände han sig historisk.

Han skalade en apelsin som han hade fått
i matpåsen. Kände sig vemodig for en sekund.
Gamla Svedala hade han lämnat bakom sig,
kanske för gott. Han hade inga stora forhopp-
ningar om att komma tillbaka. Det här var
hans första långa resa, kanske skulle det ock-
så bli den sista.

När de hade suttit en stund och vilat och nju-
tit av stillheten hörde de plotsligt något. Det
var som ett dovt muller, kanske motorljud.
Ljudet kom närmare och närmare och snart
såg de tyska bombplan. Alla satt som förste-
nade. Inte ens prasslet från matpåsarna hör-
des längre. Efter en evighet, kanske var det
några minuter, hördes detonationerna när
bomberna släpptes över staden Figueras.

Gustav la tillbaka apelsinen i påsen. Han
kunde inte äta just nu.

Det var välkomsthälsningen, tänkte han. I
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BLOD & VREDE
ERIK LILJEMARKS KRIGSMIN NEN

"Det vor ett oiömnt krig. Ett iövlo förröderi olltihop. Det vor en
som so'hör hor de skropot ihop ollo vörldens kommunister för
ott fö ihiöl dem boro'.

Vi hode inte en endo svensk Bofors-konon. Men foscisterno
hode. Bofors hode sölt till Hitler, och hon isin tur till Fronco." il



BLCD & VREDE
ERIK LILJEMARKS KRIGSMINNEN

,, rik bor i en etta med kokvrå i Sund-
j, u., , , byberg, norr om Stockholm. Det var
f inte så lätt att fätagi honom, för han
,r,,',n, har ingen telefon. Så vårt möte har
föregåtts av brevväxling och kontakt med någ-
ra av hans vänner bland de spanienfrivilliga,
de som har telefon.

- Välkommen, välkommen, säger Erik.
Han har väntat på mig med kaffepannan på
spisen och nyinköpta småkakor.

Hans lägenhet är liten och mörk. Väggarna
är täckta av bokhyllor. Han har ingen teve,
men väl en radio som han får in hela världen
på. På väggen ovanfor soffan hänger en vävd
matta med något österländskt motiv.

- Vacker matta du har, säger jag.

- Gobeläng heter det, säger EriK
Erik talar inte så gärna om sig själv. Han

tillhör inte dem som efter sin insats i spanska
inbördeskriget har uppmärksammats eller haft
någon framträdande roll i offentliga samman-
hang. Om någon frågar honom vad märket,
med den knutna näven, betyder, som han all-
tid bär på rockslaget, så säger han bara "det
är internationella brigadernas märke". Han
lägger aldrig till den där lilla bisatsen om att
han själv var med. Inte för att han är missnöjd
med vad han gjort, utan for att slippa den upp-
ståndelse som alltid följer och för att undvika
en situation där han hamnar i centrum.

Erik var ett av fyra syskon. Bara tre av dem
uppnådde vuxen ålder. Den yngsta systern dog
i lunginflammation när hon bara var två år.

- Det var ledsamt, jag glömmer det aldrig.
Han föddes i Ljusdal, i Hälsingland, men

har bott på åtskilliga platser runt om i landet.

- Han var mycket för att flytta, farsan.
Han trodde jämt att det skulle bli bättre på näs-
ta ställe.

Erik gick den vanliga folkskolan, samman-
lagt ungefär sju år. Han arbetade samtidigt.

- Vi arbetade på Håstaholmens bolag i
Hudiksvall, farsan och jag. Jag var inte gam-
mal, för ung för att få gå med i facket. Men
arbeta skift det fick jag.

l9l7 var Erik bara tio år, men han minns
det året ändå.

- Då bröt ryska revolutionen ut. Det tyckte
vi om serru, att det blev en arbetarrevolution.
Alla där på fabriken höll på Sovjet.

PÅ LUFFEN EFTER ARBETE
Efter några år i Hudiksvall var det dags att

flytta igen. Den här gången till trakterna kring
Uppsala.

- Men då stack jag iväg. Jag gick på luf-
fen. Det var en jävla arbetslöshet då. De gick
i tusental och åter tusental, hela landsvägarna
var fulla av folk.

- Jaggick också, ända ner till Helsingborg.
Där kunde man se över till Danmark och det
tyckte man var kul.

Han tystnar och tycker att det är färdigbe-
rättat. Men jag tycker det låter spännande.

- Jo du, det var fan så spännande. Vi gick

och gick och hade inga pengar. Vi svalt. Det
var ett helvete.

- Vi hade kort från arbetsförmedlingen
med stämplar från varenda förmedling i söd-
ra Sverige. Men de bara skrattade åt en när
man kom och frågade efter jobb.

I Laholm fick Erik och hans luffarkompis
sova en natt på polisstationen, och likadant var
det i Varberg.

- Och i Kungsbacka bjöd poliserna på kaf-
fe och macka. Det var hyggliga poliser.

Hur länge han var på luffen minns han inte
riktigt.

- Man ledsnade rätt fort och åkte norrut
igen.

Erik åkte till Stockholm. Han hade ströjobb
här och där och bodde där det fanns en slaf
ledig.

- Men det var marigt, det var marigt.
Det var också i Stockholm som Erik blev

politiskt aktiv.
- Jag gick med i det kommunistiska parti-

et. Det var det enda raka. Jag skrev in mig på
en expedition på Barnängsgatan på söder. Jag
var med i BC ettan, bostadscell nummer l, i
Gamla stan.

Plötsligt frågar han:

- Vad är det för datum idag?

- Den ll november.

- Ja, då är det exakt 55 år sen jag gick med
i partiet. För det var den I I november 1930.

Han skrattar lite generat ät att han fortfa-
rande minns den dagen så väI. Men det var ett
beslut för livet.

EN AV DE FÖRSTA
Erik var en av de allra första från Sverige

som åkte ner till Spanien som frivillig. Det var
en dag i mitten av juli 1936 han beslutade att
åka.

- Partiet hade en festplats på Munsö och
jag skulle åka dit med en kompis. Morsan hus-
hållade ute på Ekerö på den tiden, så jag var
där och hälsade på. Jag satt ute vid vägen och
väntade på kompisen.

- Han hade motorcykel och viftade med en
tidning när han kom. Det är uppror i Spani-
en, skrek han, och jag hoppade på hojen där-
bak och försökte samtidigt läsa vad som stod
i tidningen. Jag tänkte att jag måste göra
något.

Så tystnar han en stund.

- Ja, sen stack vi iväg.
Det var inte mer med det. Han hade inte

något fast jobb, och inte heller någon flickvän.

- Nä, det hade jag inte. Ingen särskild i var-
je fall.

Erik har aldrig varit gift. Nar jag frågar hur
det kommer sig, svarar han:
. - Jag har aldrig haft råd. Ska man ha
familj måste man kunna försöja den. Jag har
alltid varit fattig. Och efter kriget var jag sjuk
länge, och kunde inte arbeta. Jag har det nog
bäst nu, som pensionär.

Men mamman och familjen lämnade han
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Efter bombningarna i Madrid.

ändå, när han i mitten av december 1936 satte
sig på tåget mot Paris.

- Oj, jag kommer ihåg morsan. Hon hade
hört talas om att det fanns de som åkte till Spa-
nien. Du åker väl inte dit, frågade hon. Nä,
det får man inte göra, sa jag.

- Ja, när jag kom till Paris så skickade jag
ett kort. Och det kom själva julafton. Inte
trodde jag atI det skulle gå så fort.

- En av syrrorna var sjuk och så kom kor-
tet att jag var på väg till Spanien. Jag skrev
ju det. Efteråt fick jag höra att det var rena
förtvivlan hemma.

Han suckar tungt och minns fortfarande vil-
ket elände han ställde till med.

- Var du aldrig raaA siatv att åka till
kriget?

- Nä, säger Erik, inte var jag rädd att åka
dit. Men när man hade varit med i kriget ett
tag, då . . . nog fan var man rädd många gång-
er. Det var man.

Väl nere i Paris träffade Erik en massa män-
niskor från hela världen som var på väg till

ARBETARRORELSENS ARKIV

Spanien. Han som tidigare bara sett Danmark
på avstånd, från Helsingborg, befann sig nu
i en av världens huvudstäder. Språket var ett
problem, för Erik kunde varken franska, tys-
ka eller engelska. Men det fanns många skan-
dinaver som var på väg åt samma håll. Efter
några dagar sattes han och en hel grupp med
frivilliga på tåget till Perpignan, vid spanska
gränsen.

- Vi åkte buss in i Spanien. Jag tror det var
självaste julafton 1936. Vi behövde inte smy-
ga fprbi gränsposteringar, för det här var före
non-interventionen satte igång sitt jävla sattyg.

Första anhalt var Dunquerque, nästa Bar-
celona, där de frivilliga skulle få militär utbild-
ning. Erik hade gjort värnplikten, så han var
inte helt ovan vid det militära.

- Det var väl bra det man lärde sig hem-
ma, men i det verkliga kriget hade man inte
mycket nytta av det. Jag hade varit vid artille-
riet, men nere i Spanien hade vi knappt några
kanonpjäser.

Efter att ha lärt sig de spanska kommando-
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nl ;]n 0 \ /Df nf orden, marscherat en del och genomgått det

DLUU O V [EUE t"l kallades militär utbildning såplaceradest'åTä 
5:T?::l',:läorde man uppehår i

Murcia, och för första gången fick Erik se det
Spanien som han hade föreställt sig. Där fanns
det palmer, sol och massor med frukt.

- Vad vackert det var där. Så mycket frukt.
Apelsiner som var stora som kålhuven och saf-
tiga. För oss svenskar var det fint, och billigt
var det. Du kunde få hur mycket frukt som
helst for bara några centimer.
FIENDEN

En dag hade Erik och några kompisar per-
mis och åkte in till staden för att se sig
omkring. Då stötte han på fienden, denna gång
ofarlig och fångad. Han glömmer aldrig hur
de såg ut, fascisterna som tagits till fånga av
republikens karabinjärer.

- När man såg de där jävlarna, då mådde
man illa. Tjocka och feta var de, och de hade
ringar, armband och grejer.

Det verkar som om han hatar dem fortfa-
rande. Men så ser han nöjd ut igen.

- Juvelerna blev de nog av med rätt snabbt.
Det fanns de som behövde dem bättre.

Så skulle trupperna iväg, den här gången till
Jarama. Det var det första slaget som Erik del-
tog i. Vid Jarama gällde det att forsvara vägen
mellan Madrid och Valencia. Republikens sol-
dater var framgångsrika, Francos trupper slogs
tillbaka och vägen kunde skyddas.

- Vi hade flygvapnet med oss, det var den
enda delen av spanska republiken som förblev
regeringsidan trogen. Då hade vi precis fått nya
flygplan från Sovjet, och de sköt ner tyskar-
nas Junkerplan, ett efter ett.

Efter Jarama bar det iväg igen. Vart visste
ingen så noga.

- Vi hade hoppats få vila lite, vi hade ju
legat vid fronten ett bra tag.

På varenda vägskylt de passerade stod det
Madrid.

- Nu får vi se det kungliga palatset, var det
någon som sa. Men i helvete heller blev det
något kungligt palats.

Nej, hela kolonnen svängde plötsligt av
norrut, strax utanfor Madrid. Och så stod det
Guadalajara på vägskyltarna istället.

- Där vart det kurr, säger Erik. Fy fan . . .

Vid Guadalajara stod ett av de största sla-
gen i det spanska inbordeskriget. Franco hade
hjälp av reguljära italienska arm6enheter. Men
det hjälpte inte den gången.

- De var fega italienarna. De sprang till-
baka så fort de fick motstånd.

Han ser hånfull ut.

- Menar du att italienarna var dåliga sol-
dater, undrar jag.

- Nä, inte de som slogs for oss inte, svarar
han blixtsnabbt. De hade ju något att slåss för.
Hela Garibaldi-bataljonen var italienska anti-
fascister, och de var allt annat än fega.

Vid en nattattack en tid senare skadades
Erik. Det är svårt for honom att berätta. Det
tar ett tag innan han börjar.

- Vi skulle ner genom dalen och sedan ta
två höjder som fascisterna kontrollerade. Vi
kom ner i siinkan, och det gick ju bra. Så långt.

Sen tystnar han.

- Jag blev sårad där, träffad i lårbenet, och
låg kvar när de andra hade dragit sig tillbaka.
Jag fick krypa fram i tre dygn bäst fan jag vil-
le och bäst fan jag orkade.

- Och törstig var jag, så in i helvete. När
man kom förbi ett lik så kände man på fält-
flaskan. Men det damamde jämt om de där
flaskorna, alla hade druckit upp sitt.

- Jag försökte till och med slicka av dag-
gen på gräset, men det var så förbannat torrt.

Han kom så långt som fram till ett stenrös,
men då var det stopp.

- Benet mitt var såtjockt och alldeles blått
efter all blodförlust. Jag kom helt enkelt inte
över.

Mörkret föll, och efter några timmar kom
två människor gående på landsvägen, alldeles
nära den plats där Erik 1åg.

- Det var en bonde och hans käring. De var
tvungna att arbeta på natten och skulle hämta
foder åt sina kreatur. De tog hand om mig och
bar mig hem till sitt hus i dalen. Gumman bjöd
mig på mjölk. Det var det godaste jag druckit
nån gång.

I nästa sekund säger han:

- Stackars människor, de behövde väl sin
mjölk själva.

Dagen efter blev Erik överlämnad till någ-
ra av republikens soldater som bonden tagit
kontakt med. De släpade upp honom på en
höjd i närheten.

- Jag kunde inte tala med dem, men såg
att de tillhörde oss. De var socialister, anar-
kister och flera olika grupper. Det var bra folk.
De gav mig några sprutor mot värken.

- Läkaren frågade efter mitt "nombre",
så jag gav honom mitt militärpass. "Nuestro,
es nuestro", sä han. Först då såg de att jag var
på republikens sida. De hade trott att jag var
fascist.

Så blev då Erik ännu bättre omhändertagen
och stannade kvar hos de spanska soldaterna
en tid. Sedan forflyttades han till ett sjukhus
i ett gammalt kloster.

- Det var nog det sämsta sjukhus som
fanns därnere, säger han.

- De hann inte ens tvätta eller lusa av pati-
enterna, för fronten närmade sig hela tiden.

INVALID
Erik var sammanlagt 19,5 månad i Spani-

en, och 14 av dessa tillbringade han på sjuk-
hus. Skadan var allvarlig och han kunde inte
åka tillbaka till fronten. Han vårdades på oli-
ka konvalecenthem nere i Spanien tills han sän-
des hem i början av augusti 1938. Vid hem-
komsten var han fortfarande så pass dålig att
han betecknades som "invalid" i Svenska Spa-
nienhjälpens noteringar. Det tog åtskilliga
månader innan han kunde börja söka arbete,
och han kunde bara klara lättare arbetsupp-
gifter.
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"Vi skulle ner genom dalen och sedan ta två höjder som fascisterno kontrollerade. Vi kom
ner i srinkon, och det gick iu bra. Sd långt."

ARBETARRÖRTISENS ARKIV

Egentligen blev han aldrig riktigt frisk efter
skadan i höften, och de senaste åren har smär-
tan tilltagit. Nufortiden går han sällan ut på
kvällarna.

Han har trots alla svårigheter aldrig ångrat
beslutet han tog, den där sommakvällen 1936.

- Nej, aldrig. Det var det enda rätta.
Många kom hem därifrån oskadda, men jag
avundas dem inte. Nästan lika många blev
kvar därnere.

Mellan kakorna och kaffet berättar Erik om
sitt liv. Han visar mig några fotografier från
sin ungdom. Jag känner knappt igen honom.
Då var han reslig och såg stark ut, nu är han
mager och ryggen lite böjd. Han har haft det
svårt, men har aldrig gett upp. När jag frågar
honom varför republiken förlorade kriget,
låter han inte förgrämd eller bitter. Men för-
bannad.

- Det var ett ojämt krig. Ett jävla forrä-
deri alltihop. Det var en som sa "här har de
skrapat ihop alla världens kommunister for att
få ihjäl dem allihop på en gång".

- Vi hade inte en enda svensk Bofors-
kanon. Men fascisterna hade. Bofors hade sålt
till Hitler, och han i sin tur till Franco.

Erik är fortfarande aktiv i Svenska Spani-
enfrivilligas kamratförening. Han tillhör den
alltmer glesnande skara som varje år sluter upp
bakom den spanska republikens röd-gul-
violetta fana i LO:s l:a maj-tåg. Klädd i sin
svarta basker och sin blå överrock med mär-
ket på rockslaget. Han äger inte ett enda brunt
plagg, brunskjortorna var och är hans fiender.

Men han har aldrig rest tillbaka till Spani-
en, trots att det har anordnats en del veteran-
resor dit sedan diktaturens fall.

Jag undrar varför, har han inte haft lust?

- Lust och lust, svarar han. Man blir bara
i vägen när man inte är schysst i spirorna.

Jag blir ledsen å hans vägnar, fast jag för-
står att han skulle vara alldeles for stolt för att
be om hjälp.

- Men OM du nu skulle resa tillbaka, vad
skulle du helst vilja besöka då?

Han funderar en stund, så säger han:

- Ja, det skulle vara den där gården i dalen
då, och den där tanten som gav mig mjölk. Jag
var ju så törstig. tr

Erik Liljemark dog i bArian ov mors 1986,
någro dagar innan hqn skulle fyllt 79 år.
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HEMKOMSTEN
INTERVJU MED KURT LEVANDER

"Mon gick omkring pö ston och folk kom och dunkode en i ryg-
gen och tyckte ott mon vor nögot speciellt. Men nör iog berötto-
de för dem hur det vor iverkligheten - dö blev de nedlÖtonde,
besvikno. Det vor som om det endo de ville horo vor ott mon
vor en iövel som sloktode mönniskor som svin."
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f.il ':;.:: å kom han hem, Kurt Levander, efter
''uis.ij,,,,, två år i Spanien. Han togs emot som

.; :' en hjälte, en gloria sattes på hans

själv var felplacerad. Uppståndelsen blev för
stor och för mycket och han valde att gä under
jorden, försvinna.

- Man gick omkring på stan och folk kom
och dunkade en i ryggen och tyckte att man
var något speciellt, men när jag berättade för
dem hur det i verkligheten var - då blev de
nedlåtande, besvikna. Det var som om det
enda de ville höra var att man var en jävel som
slaktade människor som svin eller någonting
i den vägen. Jag har aldrig känt mig så liten
i hela mitt liv! Jag hade på något vis blivit
något stort i deras ögon, något jag absolut inte
var.

Kurt Levander kom hem till Sverige igen i
oktober 1939, nästan ett år efter att de flesta
svenska interbrigadisterna skickats hem av den
republikanska regeringen. Av sina dryga två
år i Spanien hade han tillbringat 2l månader
som fånge i Francos fängelser och koncentra-
tionsläger. Frigivningen den 20 september 1939
blev möjlig tack vare den svenske ministern K.
I. Westmans insatser.

Jag träffade Kurt Levander en gråblåsig
marsdag. Grått och blåsigt som det bara kan
vara i Helsingborg, vid Öresund, där Kurt
numera bor tillsammans med sin fru och svarta
labradorhanne.

SMÄRTSAMMA MINNEN
Vi sitter vid köksbordet i deras lägenhet i ett

relativt nybyggt bostadsområde. Kurt är litet
misstänksam till en början, tycker inte att det
han har att berätta kan vara av så mycket vär-
de. Men sakta men säkert så släpper misstänk-
samheten och han berättar sin historia, en his-
toria som han i många delar försökt glömma
för att den varit så smärtsam. De skorpor som
länge täckt över de värsta såren rivs åter upp.
På min fråga svarar han att, jobisst, det är job-
bigt när någon kommer och tvingar en att rota
i det här.

Orden kommer sakta, och med mycket
eftertanke.

Kurt kom till Spanien i augusti 1937, den
vanliga vägen, över Paris och Pyren6erna.
Efter utrustning och grundutbildning skicka-
des han iväg till fronten. Han hann delta under
några veckor i striderna utanför Teruel innan
han blev tillfångatagen. Av tiden vid fronten
minns han kaos och sin egen rädsla, som han
beskriver som "en rädsla över allt förnuft".

- Jag vet inte hur jag skall förklara det...
när man ligger där i skyttegraven, och bombp-
lanen kommer flygande, en fem, sex stycken
kommer flygande som ett V, eller som en pil
ungefär, över en, på femhundra meters höjd,
och så försvinner de för att komma tillbaka
på hundra meters höjd. Och så ser man bom-
berna falla, och man ser den här mattan som
kommer närmare och närmare och närmare.

Man ser och förstår, att här har man inte en
chans. Den här bombmattan spränger och ren-
sar upp alltsammans.

Där - mitt i det helvetet - där står man
och kan inte göra någonting. Då är skräcken

- ja, jag kan inte förklara det ... då är man
så skiträdd att man är blöt i byxorna med en
gång. Jag kan inte förklara det! Det är en räds-
la över allt fornuft, jag var inte så rädd en gång
den gången de ställde upp mig mot muren för
att skjuta mig.

Det var vad som hände strax efter att Kurt,
tillsammans med några andra kamrater togs
tillfånga av fascisterna. De omringades av
Francos soldater, fick sträcka upp händerna
medan de avväpnades, och fördes därefter till
ett koncentrationsläger i närheten av Zarago-
sa. Kurt blev dömd till döden genom arkebu-
sering för brottet att ha slagits för den spans-
ka republiken. Han berättar om natten innan
han skulle ställas upp mot muren:

MOT MUREN

- Jag var inte rädd för vad som skulle hän-
da, jag var bara resignerad. Nu skulle det
åtminstone bli ett snabbt slut på eländet. Och
så blir det morgon, efter många långa timmar,
och jag blir förd ut ur cellen och upp på en
gård, ställd mot muren. Jag bara står där och
är alldeles lugn, väntar . . .

Då, medan soldaterna håller på att lägga an,
kommer en munk uppfarande, jag begriper
inte varifrån han kommer och börjar fråga mig
om jag är kristen, offi jag tror på gud och
Jesus, och jag svarar att Si, si, creo en dios!
Jo, jo jag tror på gud, och det otroliga inträf-
far, munken övertygar soldaterna på något
outgrundligt sätt om att de inte kan avrätta en
kristen på detta här viset, och jag blir förd ner
till cellen igen.

Men Kurt är inte så säker på att detta att
undkomma döden är så odelat positivt, för
tiden som följde tillhör det som han har svå-
rast att prata om. Nästan två år av svält, smuts,
köld och ständig fornedring.

Han berättar en historia om en fängelseof-
ficer som vandrade omkring och utdelade
bestraffningar, för såväl begångna som obe-
gångna brott, med en torkad tjurpenis som han
pryglade fångarna med.

- Jag vet en norrman som han hoppade på
och slog. Norrmannen hade tidigare sagt att
"jag skall jävlar i mig inte springa en meter!"
Han gick, och den här officeren, han sprang
efter honom och slog. Norrmannen, han fort-
satte lugnt och sansat, tills han slutligen stan-
nade. Officeren var efter hela tiden och slog
och slog och slog, han fortsatte att slå när norr-
mannen hade stannat. Gång på gång, slag efter
slag. Norrmannen stod alldeles stilla, så slu-
tade han till sist att så. Då vände sig norrman-
nen om och frågade "Orkar du inte mer?"

Och officeren blev fullkomligt vansinnig,
han piskade tills den här norrmannen låg ner
på golvet, utan att röra sig, utan att försöka
ta sig därifrån.

HEMKCMSTEN
INTERVJU MED KURT LEVANDER
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HEMKCMSTEN
INTERVJU MED KURT LEVANDER

Kurt sitter tyst ett tag innan han fortsätter:

- Det var motstånd det, säger han med
någon slags bedrövad stolthet.

I koncentrationslägret försökte man med
alla medel, dagligen och stundligen, att göra
livet till ett helvete för fångarna. Prygel och
regelrätt misshandel hörde till rutinerna.
Maten var av sådan beskaffenhet att den knap-
past kunde kallas mat:

- Det var så att vi inte skulle kunna dö,
men heller inte leva av den. Vi fick 100 gram
bröd per man och dag, plus någon slags vat-
tenliknande soppa som, om man hade tur,
kunde innehålla några vita bönor.

I ett år levde Kurt i detta koncentrationslä-
ger innan han förflyttades till ett fängelse
inrymt i ett gammalt historiskt kloster - San
Pedro - i staden Burgos. I detta fängelse
fanns tillfångatagna interbrigadister av många
olika nationaliteter. Det var fortfarande svårt
med maten, men behandlingen var i ett avse-
ende bättre än i koncentrationslägret: här var
den kroppsliga misshandeln ingen daglig rutin,
och Kurt kan inte komma ihåg att han blev
pryglad under de nio månader han vistades
här.

Medan han berättar om den här tiden för-
lorar han sig hela tiden i minnen, den fortfa-
rande intensivt blå blicken forsvinner ut genom
köksfönstret, bort över parkeringsplatsen och
ut i det stålgrå molntäcket. Han stannar upp,
mitt i en mening, och bara skakar sakta på
huvudet, innan han efter en lång stund orkar
fortsätta. Jag frågar om han tycker att vi skall
sluta, jag ser att tankarna på de här åren är
plågsamma.

- Ja, säger han, idag hade man väl åkt raka
vägen in på tosse-hus . . . I många år sedan
jag kommit hem sov jag inte en natt utan att
återvända i drömmarna. Idag kan jag knappt
fatta detta, att vi faktiskt överlevde och stod
ut.
FÅNGARNAS U N IVERSITET

Ett satt att faktiskt stå ut var att organlsera
sig. Och det gjorde fångarna i fängelset i klost-
ret San Pedro. Man tog till vara denna natio-
naliteternas mångfald och startade ett univer-
sitet innanför murarna. Ett fångarnas eget uni-
versitet i språk. På så sätt lärde sig Kurt både
att tala och skriva spanska. Ett språk som han
för övrigt behärskar än idag.

Man visste i stort sett vad som hänt utanför
fängelset, i alla fall i Spanien. Att övriga
interbrigadister blivit hemskickade. Att Franco
och fascisterna till slut vunnit kriget mot
republikens illa rustade styrkor.

- Vi tvingades att göra fascisthälsning i
fängelset. Vägrade man fick man stå med han-
denuppsträckt från morgon till kväll, så länge

-un oitade och mer därtill. Jag erkänner vil-
ligt att jag gjorde denna hälsning, det verkade
fullständigt meningslöst att göra motstånd'
Man skall dock inte tro att Franco genom sin
seger gjort alla spanjorer till fascister. De flesta
var fortfarande anti-fascister som, liksom vi,
tvingades hålla god min i elakt spel.

Under tiden i San Pedro fick fångarna ock-
så ta emot paket och post hemifrån, och det
var stora ögonblick de gånger då en sändning
från Röda Korset eller från Frontkämparnas
stödfond anlände. Förutom brev och hälsning-
ar innehåll paketen framförallt mat.

- Jagtror att jag vet hur det känns att bli
miljonär. Det måste vara som de gånger jag
fick extra ransoner mat under den här tiden,
säger Kurt alldeles allvaligt.

Sedan slår han ut med armarna och innefat-
tar i gesten allt det han har idag, från det hem-
bakta brödet han bjuder på, till det välfyllda
kylskåpet som står och morrar i ena änden av
köket.

- Ja, det är inte klokt, inte trodde man den
gången att man skulle få det så in i helvete bra
som man har det idag.

Den 20 september 1939 fick Kurt Levander,
tillsammans med en annan svensk kamrat -Georg Nilsson - till sist lämna fängelset i Bur-
gos. De blev satta på ett tåg till Portugal, där
de placerades i ett nytt koncentrationsläger i
väntan på den båt som skulle ta dem hem till
Sverige. Väntetiden blev inte längre än fem
dagar, och fångarna blev väl behandlade av de
portugisiska fångvaktarna.

Så avreste de med båten Gothia. På vägen
blev de uppbringade och eskorterade av eng-
elsk flotta till Kirkwall, sedan till Aberdeen'
där en del av Gothias last skulle lossas. Utan-
för norska kusten hejdades fartyget av nors-
ka krigsf artyg, men de undrade bara om det
fanns lots ombord, och sedan gick resan fint.

Ett tag efter hemkomsten blev Kurt inkal-
lad, och eftersom han hade erfarenhet av krig
fick han i uppdrag att utbilda andra.

- Jag fick lära dem hur de skulle döda -
och sånt skall man väl inte lära folk?

- Jag fick ju sådana här frågor av kamra-
ter att "såhär är det väl inte, såhär går det väl
inte till?". Nej, sa jag, såhär är det inte. Det
är tusen gånger värre! Tänk er själva det värs-
ta ni kan tänka er och multiplicera det med
tusen. Så är det, kriget.

VÄRSTA UPPLEVELSEN
Jagfrägar Kurt om hans egen absolut värs-

ta upplevelse under tiden i Spanien, och i sam-
ma andetag iag uttrycker frågan, ångrar jag
att jagställt den. Han tittar mig rakt i ögonen,
ett långt tag, innan han säger:

- Vi hade intagit en by, hus efter hus, och
vi hade krupit in igenom fönstret i ett hus som
låg mittemot ett där fascisterna uppehöll sig'
tvärsöver gatan. Jag slänger ut en handgranat,
träffar dörren, slänger en till och då, just då,
kommer tre små barn ut. De blir sönderslitna!

Här bryts rösten och Kurt slår händerna för
ögonen. Den vuxne mannen sjunker krampak-
tigt ihop framför mig i vånda över de minnen
jag tanklost tvingat upp till ytan. Efter ett tag
fortsätter han:

- De blir sönderslitna . . . Tre små oskyl-
diga ungar .
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Svenskar frdn de Internotionella brigaderna återvtinder hem 1938. PRESSENS BILD

Så tar sorgen och gråten överhanden. Vi sit-
ter tysta länge sedan den mattats av.

- När jag kom hem var jag alldeles slut, jag
var fullkomligt slut i nerverna. Farsan bruka-
de vakna på nätterna av att jag skrek rätt ut
i sömnen. Det tog många år att komma över.
En del sitter i ännu som du ser . . går väl ald-
rig över, säger han, eftertänksam, och suckar
litet bittert.

Jag dristar mig till en fråga om han, med alla
sina upplevelser av ett krig, skulle vara beredd
att gä ut i ett nytt, om det gällde samma sak?

Han sitter tyst, skakar på huvudet, tittar ned
i bordet, innan han till sist tittar upp och säger:

- Jo, det skulle jag nog. Om det gällde
samma sak. Fast jagär ju gammal nu, 73 år,
så jag undrar om jag skulle bli till någon nyt-

trta.
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HUR EURCPA CVERGA/ SPANIEN

Aret var 1936, och Spanien var oroligt.
I valet den 16 februari vann folkfronten en stor seger

och fick mer än 50 procent av rösterna,268 av 473 platser
i Cort6s, det spanska parlamentet. Folkfronten bestod av
borgerlig vänster, socialdemokraterna, som var det star-
kaste partiet, och kommunisterna. Men det var frontens
tre borgerliga partier som bildade en minoritetsregering,
under ledning av liberalen Azana.

Den nya regeringen genomförde en rad stora reformer
i landet; en jordreform förändrade ägandeförhållandena
på landsbygden, kyrkan skildes från staten, arm6ns omfatt-
ning och makt minskades, och Katalonien återfick sin själv-
ständighet.

DET BÖRIADE SEX ÅR TIDIGARE
Redan sex år tidigare, 1931, hade liknande reformer

påbörjats i landet. Det var samma år som Primo de Rive-

ras diktatur bröt samman, och republikanerna, alltså libe-
ralerna och socialdemokraterna, fick majoritet i parlamen-
tet. Kungen hade levt i landsflykt i över ett år, men utan
att abdikera från tronen. Nu utropades Spanien officiellt
till republik.

Den republikanska valsegern oroade den spanska oligar-
kin (fåmansväldet) och några år av svåra motsättningar
foljde. I augusti 1932 försökte general Josö Sanjuro ta mak-
ten genom en militärkupp. Han hade fått lofte om itali-
enskt stöd, men kuppen misslyckades.

ANARKISTERNA BOJ KOTTAR VALET
I valet 1933 vann högern en stor seger och kom åter till

regeringsmakten. Anledningarna till framgången var fle-
ra; vallagen gynnade de stora partierna och högern hade
enats och bildat en kartell, medan vänsterns partier ställ-
de upp vart och ett för sig. Anarkisterna vägrade helt att



Arbetarorganisationerna krtivde vapen för att fÖrsvara repub-
liken men president Quirega vögrade.

I Modrid intog revolutionörerna militrirkasernerno och skaf-
fade på sd sritt vapen.

SVEKET
HUR EUROPA OVERGAV SPANIEN

delta i valet av principiella skäI. Kvinnorna röstade for förs-
ta gången och de påverkades fortfarande mycket av den
konservativa katolska kyrkan.

Under året som följde rådde det närmast krig i Spani-
en. Alla tidigare reformer upphävdes, kyrkan fick samma
starka inflytande som tidigare, godsherrarna fick tillbaka
sina ägor och militären förstärktes.

GENERALSTREJ K OCH REVOLUTION
I juni gick lantarbetarna ut i generalstrejk, och i okto-

ber även industriarbetarna. Det var detsamma som revo-
lution.

I Madrid gjorde arbetarna uppror, men de var obeväp-
nade och slogs ned av militären. I Barcelona kunde den
katalanske presidenten ta makten, men blev omedelbart
arresterad tillsammans med sin regering.

Men i Asturien blev det verkligen revolution. Anarkis-
ter, kommunister och socialdemokrater stod enade. En fol-
karmö och en arbetarmilis bildades för att kunna försvara
strejken mot militären. Även vissa delar av den reguljära
arm6n gick över på arbetarnas sida. Gruvarbetarna i Astu-
rien var väl förberedda och utmärkt organiserade. De hade
inte mycket vapen, men de hade dynamit. . .

Asturien utropades till socialistisk republik från rådhu-
sets balkong i staden Mieres. På tio dagar hade 30 000 fri-
villiga organiserats till republikens försvar.

FRANCO KALLAS IN AV HÖGERN
Då tillkallades generallöjtnant Francisco Franco av den

konservativa regeringen. Och Franco krossade folkrepub-
liken brutalt mäO trjatp av moriska yrkessoldater, främ-
lingslegionen och flygväpnet. Mer än 3 000 dödades, 7 000
sååde-s och 30 000 iattes i fängelse. Tiotusentals flydde
över gränsen i norr till Frankrike.

I siutet av 1935 sprack samarbetet mellan de konserva-
tiva partierna, och 

-CE,OA, 
alliansen som vunnit valet två

år tiåigare, upplöstes. Nu utlystes nyval till februari 1936.

ÄNTLIGEN ENAS VÄNSTERN' Och denna gång var vänstern enad, de ställde upp som
Frente Popular, folkfronten. De vann trots att anarkosyn-
dikalisterna beslutat att även denna gång ställa sig utan-
for valet. Men i vissa distrikt stödde anarkosyndikalister-
na folkfronten, och det var betydelsefullt for de hade av
tradition stort inflytande både bland industriarbetare och
bönder.

Sedan valresultatet blivit ett faktum försökte general-
lojtnant Franco att övertala den gamle regeringschefen Val-
ladares att inte överlämna makten till folkfronten. Men
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kuppförsöket misslyckades och Franco förvisades till
Kanarieöarna av den nya regeringen.

Manuel Azäna blev ministerpresident och bildade folk-
frontsregeringen. Den gamle presidenten, Alcalä Zamo-
ra, avsattes forfattningsenligt och efterträddes av Casares
Quiroga.

Läget i landet var fortfarande oroligt. Bönder och lant-
arbetare tyckte jordreformen gick för långsamt och ocku-
perade godsägarnas mark. Den anarkosyndikalistiska fack-
föreningen CNT var missnöjd med folkfrontsregeringens
politik och den I maj utlyste CNT fortsatta lönestrejker.
De krävde 36 timmars arbetsvecka, en månads semester
och (slutligen) frihetlig kommunism.

ATTENTAI HÖR TILL VARDAGEN
Högern samlade sina krafter. De organiserade sig huvud-

sakligen bland carlisterna, en extrem monarkistisk rörel-
se, och i Falangen. Falangisterna var en fascistisk rörelse,
som hade grundats av Josö Antonio Rivera, son till den
störtade diktatorn Primo de Rivera.

Den l2 juli 1936 mördades Josö Castillo i Madrid. Han
hade varit löjtnant vid stormgardet, som hade upprättats
l93l för att försvara republiken.

Dagen därpå mördades Calvo Sotelo, ledaren for monar-
kisterna och tillika ledare för oppositionen i cortös.

Läget var oerhört spänt. Arbetarorganisationerna kräv-
de vapen för att kunna forsvara republiken. President Qui-
roga vägrade.

OFFICERARNA GÖR UPPROR
Den 17 juli gjorde de spanska officerarna uppror i

Marocko. Nästa dag fortsatte upproret på det spanska fast-
landet.

Arbetarklassen var fortfarande obeväpnad och regering-
en hade egentligen inga styrkor till sitt försvar. Fackfore-
ningarna krävde vapen än en gång. Men president Quiro-
ga vägrade fortfarande.

Kort därefter begärde presidenten avsked och Jos6 Giral
blev republikens nye president. Och samma dag rullade
lastbilarna fram utanför fackföreningarnas (UGI och CNI)
kontor. På flaken låg lådor packade med vapen.

Bara flygvapnet förblev regeringssidan trogen. Arm6n
och flottan stödde upproret men de hade det spanska fol-
ket emot sig. Vare sig i Barcelona, Valencia eller Madrid
lyckades de ta över makten.

MATROSERNA TAR ÖVER BÅIAR
På flera örlogsfartyg gjorde matroserna myteri, kasta-

de befälen överbord eller satte dem i land, för att sedan

sluta upp på republikens sida. Generalerna tvångsrekryte-
rade soldater i de områden de kontrollerade, men hade
svårt att få ihop stridsvilliga förband. Men de hade kon-
troll över kolonialtrupperna, och de skulle föra krig mot
sitt eget hemland med hjälp av främlingslegionen och mo-
riska legosoldater.

ITALIEN OCH rySKLAND STÖDER FRANCC
Franco hade vid det här laget tagit sig från Kanarieöar-

na till Marocko och tog befäl över upproret. Men det hade
inte blivit något långvarigt krig om inte Franco hade fått
hjälp. Han hade mäktiga vänner i Rom och Berlin. Ita-
lienska kryssare hjälpte honom att köra iväg den republi-
kanska marinens fartyg från Gibraltar, och tyska trans-
portflygplan började föra över moriska soldater till fast-
landet.

Den spanska regeringen hade ett militärt avtal med
Frankrike, och bad dem i augusti 1936 om hjälp. Frankri-
ke, som vid den här tiden också hade en folkfrontsrege-
ring, skickade 55 plan via Mexiko. Orsaken till att trans-
porten tog en sådan omväg var att hjälpen inte sågs med
blida ögon från vissa håll.

EUROPA VILL INTE "LÄGGA SIG I"
En kort tid därefter lade den franska konseljpresiden-

ten Leon Blum fram ett förslag till "non-interventions"-
pakt, som gick ut på att Europas samtliga regeringar skul-
le förbinda sig att inte leverera vapen till någon av de stri-
dande sidorna i det spanska inbördeskriget. Bakom detta
förslag låg egentligen England och Baldwins högerregering,
som hela tiden hade varit emot Frankrikes hjälp rill den
spanska regeringen. England hade ställt Frankrike inför
ett ultimatum: om inte Frankrike omedelbart upphörde
med vapenleveranserna till Spanien, skulle inte England
ge Frankrike sitt stöd om Hitler gick till angrepp. De ansåg
sig i så fall lösta från den så kallade Locarno-pakten, som
de båda länderna slutit långt tidigare.

Det franska förslaget till non-interventionspakt emot-
togs positivt av England, Tyskland, Italien och även Sov-
jetunionen.

SVERIGE SKRIVER UNDER
Den 20 augusti skrev Sverige och de övriga nordiska län-

derna under, och i september hade alla euiopeiska länder
skrivit under non-interventionspakten, utom portugal och
Schweiz. Portugal kom med senare, men schweiz holl sigutanför under hela kriget.
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VAPEN TILL FRANCC
Non-interventionskommittön fordelade ansvarssysslorna

mellan länderna for att pakten verkligen skulle följas. Tysk-
land fick i uppdrag att bevaka spanska Atlantkusten så att
inga vapen kom in den vägen. Följden blev att Hitler och
Mussolini obehindrat kunde forsla in hur mycket vapen
och militär materiel som helst till Franco och hans styr-
kor, medan regeringssidan blev utan.

I början av september blev Largo Caballero den spans-
ka republikens ministerpresident, och i hans regering fanns
representanter, inte bara från den borgerliga vänstern och
socialdemokraterna, utan även från det kommunistiska
partiet och den anarkosyndikalistiska fackföreningen CNI.

Franco och hans trupper ryckte fram söderifrån. I Bur-
gos hyllades Franco redan som statschef. Granada togs av
fascisterna. Den spanske poeten Federico Garcia Lorca var
en av alla dem som avrättades.

DE FÖRSTA INTERNATION ELLA

Under sommaren 1936 hade en arbetarolympiad hållits
i Barcelona. Den var en protest mot Hitlers väldirigerade
propaganda-OS i Berlin samma sommar. Många tyska och
italienska anti-fascister hade varit där för att bevista och
delta i olympiaden. När inbördeskriget bröt ut var det
många av dem som valde att stanna kvar i Spanien och slåss
för den spanska demokratin. De bildade den forsta inter-
nationella militära enheten, en centuria med ungefär 100
man. De kallade sig Thälmann-centurian, efter det tyska
kommunistiska partiets ordförande Ernst Thälmann.

Fler och fler frivilliga från andra länder anslöt sig till
kriget. De forsta skandinaverna åkte ner, och i oktober bil-
dades de internationella brigaderna.

FÖRSTA SIAGET OM MADRID
I slutet av oktober inledde fascisterna en stor offensiv

mot Madrid. De fascistiska radiostationerna beskrev redan
hur Franco red in i huvudstaden på sin vita häst. Men det
gick inte riktigt som han hade planerat. Motståndet i Mad-
rid var hårdare än väntat. På republikens sida slogs solda-
ter för sin övertygelse, och det gav i inledningsskedet sto-
ra framgångar. Men i ett längre tidsperspektiv gjorde sig
den materiella obalansen gällande.

Den 7 november stoppades Francos trupper utanför
Madrid. I främsta linjen slogs bataljon Edgar Andrö, som
var en tysk internationell brigad. Under december 1936 och
januari 1937 försökte Franco omringa Madrid. Han slogs
tillbaka men till slut bröt den republikanska fronten sam-
man. Ammunitionen var slut.

BARA WÅ LANDER STÖDER REPUBLIKEN
Den enda militära hjälp den spanska regeringen fick var

från Mexiko och Sovjetunionen. Sovjetunionen hade vis-
serligen skrivit under non-interventionspakten, men ansåg
sig inte bunden av den, eftersom varken Tyskland eller lta-
lien hållit det avtal som slutits. Men det var stora svårig-
heter att forsla in vapen till den republikanska regeringen.
Kusterna var väl bevakade, Portugal var lojalt mot Fran-
co och Frankrike hade stängt gränsen.

Slaget vid Jaram gällde Madrid. Fascisterna försökte
skära av den viktiga vägen mellan Madrid och Valencia,
men lyckades inte. Vid Jarama deltog för första gången
svenskar och skandinaver i en militär enhet, i Georg
Branting-kompaniet. Georg Branting var socialdemokra-
tisk advokat och ordforande i den Svenska Spanienhjälpen.

Slaget vid Guadalajara, 80 km nordost om Madrid, gäll-
de också huvudstaden. Där hade Franco hjälp av reguljä-
ra italienska trupper, men slogs trots det tillbaka fullstän-
digt. Madrid var fortfarande republikens huvudstad.

Men den republikanska regeringen hade lämnat Mad-
rid redan i början av november 1936, och satt sig i säker-
het i Valencia. Den som nu hade det militara ansvaret i
Madrid var general Josö Miaja.

HITLER SKAFFAR SIG JÄRN MOT VAPEN
När Franco inte lyckades inta Madrid vände han sina

trupper mot Baskien och Asturien. Där fanns kol och järn-
malm, samt Bilbaos industrier. Järnmalmen intresserade
tyskarna, som behövde den för sin vapenproduktion. Hitler
gav Franco de vapen han saknade, men i gengäld blanda-
de sig tyskarna i alla järnmalmsprojekt i de områden Fran-
co kontrollerade.

TYSKLAND BOMBAR GUERNICA
I Baskien hade den borgerligt-katolska befolkningen lo-

jalt slutit upp på den republikanska regeringens sida. På
eftermiddagen den 26 april 1937 angrep tyska Luftwaffe
baskernas heliga stad Guernica. Den försvarslösa staden
utplånades. I 650 människor dödades och nästan I 000
sårades.

Bilbao föll i juni, Santander i augusti och i oktober tog
Franco hela Asturien. Men under tiden gick republikens
trupper framåt på andra frontavsnitt.

MOTSÄTTNINGAR INOM FRONTEN
Inom folkfronten fanns tidvis svåra politiska motsätt-

ningar. Det spanska kommunistpartiet var inte stort när
kriget bröt ut. Det hade bara l7 platser i cort6s, jämfört
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med socialdemokraternas 90. Men kommunisternas infly-
tande ökade under krigets gång. De höll en stenhård linje
mot dem som ville börja bygga upp socialismen trots att
fascisterna kontrollerade stora delar av landet. De krävde
full uppslutning vid fronten och var överens med de övri-
ga partierna i regeringen om att bygga upp en centralstyrd
armö. Detta motsatte sig CNI och anarkosyndikalisterna,
som ville fortsätta att slåss i sina 100-mannagrupper, utan
uniform eller befäI.

Dessa motsatta uppfattningar om hur man skulle kun-
na besegra Francos välutrustde armd ledde till regelrättä
strider. Den 5 maj byggdes barrikader i Barcelona, med
anarkosyndikalister och POUM, en trotskistisk organisa-
tion, på ena sidan och folkfrontens övriga partier på den
andra. Parterna förhandlade hela tiden men strider gick
inte att undvika. 400 människor dödades och I 000 såra-
des innan upproret slogs ned.

REPUBLIKEN RYCKER FRAM
Den 6 juli gick general Miaja och regeringsstyrkorna till

anfall vid Brunete, väster om Madrid, med 50 000 man.
Alla de internationella brigaderna deltgg i slaget, som blev
en mycket stor framgång. De republikanska styrkorna
ryckte fram l0 km.

Franco sände efter artilleridivisioner och Legion Con-
dor. Striderna var hårda, och båda sidor ansåg sig ha vun-
nit striden.

KRIGET NÅR EN VÄNDPUNKI
Vid staden Teruel nådde kriget en vändpunkt. Först

intogs staden av republikens styrkor, och sedan togs den
tillbaka av Franco. I början av 1938 hade Francos trupper
stora framgångar, nu var de både fler och bättre rustade.
De ryckte in i Katalonien och andra styrkor trängde fram
till Medelhavet. Spanien var delat itu. Katalonien var
avskuret från Madrid.

STRÖMMEN AV FRIVILLIGA ÖKAR
Men republiken gav inte upp. Och strömmen av frivilli-

ga från hela världen ökade under de första månaderna
1938.

Under natten till den 25 juli gick 100 000 republikanska
soldater över floden Ebro och ryckte fram mot Gandesa.
Till en början verkade det som om förbindelsen mellan
Madrid och Barcelona skulle kunna återupprättas. Men
de republikanska styrkorna kunde inte behålla de positio-
ner de erövrat. De hade inte tillräckligt med vapen och
ammunition.

De internationella brigaderna forlorade 75 procent av

Trotskisterna (POUM) och anarkosyndikalisterna ville utveck-
la en decentraliserad socialism, samtidigt som kriget pdgick.
Kommunisterna motsatte sig detta och krcivde en centrolstyrd
armd.

I maj 1937 byggdes barcikader i Barcelona meå pO(lM och
anarkosyndikalisterna på ena sidan och folkfrontens övriga
partier på den andra.

SVEKET

\Zt
</)z
LLI(/)
J
LLI
d
:Q
d
E.

rlJ
co&

HUR EUROPA OVERGAV SPANIEN



\ZE,

az
L.LaJ
LTJ
E.
:(J
u.
E

LTJ
coE

sina män vid Gandesa. Och för dem som hade överlevt blev
slaget vid Ebro det sista. För den 2l september 1938 hade
republikens utrikesminister Juan Negrin låtit meddela i
Nationernas Förbund i Geneve, att alla internationella fri-
villiga skulle sändas hem. Det var ett sista försök att blid-
ka länderna bakom "non-interventionspakten" och få dem
att låta den upphöra.

DE INTERNATIONELLA SÄNDS HEM
Kriget var nu över för de internationella brigaderna. De

kallades till Barcelona, där det spanska folket tog adjö.
Hundratuseptals människor hade samlats vid paradgatan
Las Ramblai de las Flores, och ovanfor staden cirkulera-
de hela tiden republikens flygplan för att hålla fienden
borta. Dolores Ibarruri, det spanska inbördeskrigets för-
grundsgestalt höll ett avskedstal som de internationella fri-
uittigu ätatig skulle glömma. Aldrig heller glömmer de det
rpuitku folkets hyllning och tacksamhet när de marsche-
täd. fram, upp till fotknölarna i blommor, längs
"ramblan".

SLUTET FÖR REPUBLIKEN
För det spanska folket fortsatte kriget ännu en tid. Först

den 18 november kunde Franco tränga tillbaka de sista
republikanska soldaterna över Ebro.

1 borlan av februari 1939 var hela Katalonien besatt av
Francos trupper och republikens nederlag ett faktum'

Under krigst hade 600 000 människor stupat, och lika
många flytt over gränsen till Frankrike, eller söderut, till
Nordafrika.

Tyskland och ltolien bombade obehindrat Spaniens sttider
och byar.

Europos övriga kinder höll fast vid non-interventionspakten.

SVEKET
HUR EUROPA OVERGAV SPANIEN

TERRORN BREDER UT SIG
Efter kriget började en fruktansvärd terror. Under 1939

förkunnade Franco I 000 dödsdomar i månaden, vilka
också verkställdes.

Den I april förklarade Franco officiellt kriget över och
vunnet. Strax därpå erkände Storbritannien Francos rege-
ring.
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Hon morotondonsode genom Europo, homnode i Sponien och fick upplevo fos-
cisternos brutolo övergrepp pö del sponsko folket.

Genom sino insofser som frivilig siukskotersko i detlo 3O-tolets Vietnomkrig
blev Koiso Rothmon en legend, böde i Sponien och Sverige. Under nögro fö
men intensivo år i Sverige iobbode hon med solidoritetsorbele, bl o som redok-
tör för tidskriften "Solidoritet". Nör krigel vor slul resten hon med sponsko flyk-
tingor till Mexico, slog sig ner i byn Tequisquiopon dör hon under resten ov silt
liv orbetode som tolk, guide, borögore och stortode en skolo för byns indion-
born.

Koyso Rolhmon de Rosos blev hennes nomn i Mexico.

- Jog kon inte lönko mig otl bo iett lond uton tiurföktningor, so hon en
göng.

ajsa vägrade att ha hatt. Hon
brydde sig inte om ifall alla i
flickläroverket i Karlstad hade

det. Hon tyckte om när vinden tog tag
i hennes rödblonda, axellånga hår. På
fötterna hade hon sandaler, så att fötter-
na kunde andas. Hennes mor suckade.
Vad skulle det bli av den flickan?

Kajsa Rothman var en ovanlig flicka,
som kom att leva ett ovanligt liv. Hon
dansade maratondans runt hela Europa,
var guvernant i Bukarest och transpor-
terade sårade från fronten i spanska
inbördeskriget. Hon hade levt ett fantas-
tiskt liv när hon dog den 3l oktober 1969
i den lilla staden Tequisquiapan, i
Mexiko.

Kajsa föddes den 20 augusti 1903 i
stadsdelen Klara i Karlstad. Hon var
paret Rothmans första barn, och kom att
stå särskilt sin far mycket nära. Helmer
Rothman var redaktionssekreterare på
Karlstad:Iidningen, och naturligtvis
drömde Kajsa om att bli journalist.

- Bli vad du vill, sa fadern, jag beta-
lar. Bara inte journalist.

Han ville hon skulle bli sjukgymnast,
eftersom hon var så frisk och stark. När
hon hade tagit studenten i Uppsala sök-
te hon in till ett institut i Malmö, för att
vara sin pappa till lags. Hon kom in, men
började aldrig. Istället for hon iväg ut till
Europa.

En av hennes väninnor från flickläro-
verket i Karlstad hade åkt till Paris för
att studera vid Sorbonne. Kajsa åkte
efter, utan att vare sig väninnan eller
familjen visste något. Hon hade varit i
Grenoble en sommar tidigare och läst
franska, hon var inte rädd.

Nere i Paris träffade hon sin väninna
från Karlstad, mest av en slump. Och det
första hon gjorde var att låna fem kro-
nor till ett paket cigarretter. Kajsa var
pank, så väninnan följde med henne till
en arbetsförmedling.

- Vad kan ni då? undrade mannen på
förmedlingen.

- Allt, sa Kajsa.
Och så fick hon jobb som barnflicka

hos den judiska familjen Pincas. Där
stannade hon några månader, men det
var ingen framtidssysselsättning för
henne.

TURNE GENOM EUROPA
En dag fick hon se en affisch på en

husvägg i Paris, som intresserade henne.
Maratondansare söktes. En impressario
sökte unga, starka människor till mara-
tondanstävlingar. Den som under tre år
kunde vinna samtliga tävlingar kunde få
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l0 000 kronor, en fantastisk summa på
den tiden.

Javisst, tänkte Kajsa och anmälde sig.
Hon blev uttagen tillsammans med 23
andra, och skrev kontrakt på tre år. Tur-
n6n gick genom Kairo, Istanbul, Aten,
Barcelona och Nice, över hela Europa.
Kajsa vann hela tiden. En gång drojde
det hela 63 dygn innan segern var ett fak-
tum. 63 dygn av oavbruten dans, bara en
kvarts paus varje hel timma, för mat och
regelbundna läkarkontroller.

Det gillades inte riktigt hemma i Karl-
stad att Kajsa åkte runt med ett danssäll-
skap. Det var inte riktigt comme il faut,
som man säger. Men Kajsa tyckte det
gick bra. Med sina 180 centimeter och
starka, våiltränade kropp orkade hon
dansa längre än alla andra. Hennes
kavaljerer, oftast ett huvud kortare än
hon själv, sov gott mot hennes axel. Även
om hon var lång, så var hon inte tung,
och inte svår att släpa runt när det var
hennes tur att sova. Så småningom lär-
de hon sig att klara av det mesta medan
dansen pågick.

- Hoppas inte stilen är alltför otyd-
lig, skrev hon hem i ett brev till vänin-
nan. Men jag skriver nu mot min kaval-
jers axel.

När turn6n började närma sig sitt slut,
och prispengarna var nära, stack impres-
sarion sin väg. Han spelade på börsen
och hade blivit bankrutt. Alla tolv mara-
tondansparen blev utan lön och Kajsa
utan sina l0 000.

Kajsa tog än en gång arbete som
guvernant, denna gång hos en armenisk
familj i södra Frankrike. När hon varit
där ett tag tog familjen Pincas kontakt
med Kajsa igen. De skulle resa till Buka-
rest och ville att Kajsa skulle följa med.
Det enda hon skulle göra var att konver-
sera familjens dotter, så att flickan inte
glömde bort franska språket. Familjen
Pincas var en oerhört förmögen familj.

Kajsa tackade ja.
I Bukarest levde Kajsa "som en pärla

i guld" och lärde sig snabbt rumänska.
Hon behärskade till slut åtskilliga språk,
hon lärde sig tala där hon befann sig för
tilltället. Hon talade flytande engelska,
franska, tyska, spanska, italienska,
rumänska, armeniska och arabiska. Hon
hade länge en beundrare från Kairo, som
ville gifta sig med henne.

- Jag vill inte binda mig än, sa Kaj-
sa. Och jag vill inte bo i Kairo.

Så det blev inget med den saken.
Kajsa fick efter tre år sparken av famil-

jen Pincas. Familjen var djupt troende
och Kajsa hade hjälpt flickan i familjen

Kajsa Rothman på borrikaderno i
Madrid 1937. Hon anmtilde sig som
frivillig sjuksköterska hos regerings-
trupperna, trots att hon aldrig jobbut
med ndgot liknande tidigare.

I ombulanser transporterade hon
sårade soldoter från fronten till fölt-
lasarettet.

Hemkommen tiil Sverige 1938 börio-
de Kajsa en intensiv föredragsserie
runt hela landet, blev redaktt;r fr;r
tidskriften Solidoritet och startade
"Kajsos mjölkfond" som stinde
torrmjölk till de spanska barnen.

att dölja en utflykt på motorcykel med
en beundrare. Då fick Kajsa åka sin väg.

Hon åkte till Spanien, och fick jobb
på en resebyrå. Men så förstod hon inte
varför någon annan skulle tjäna pengar
på henne, och sa upp sig. Istället starta-
de hon en egen resebyrå.

FÖRÄLSKAD
I Spanien var Kajsa mycket nära ett

giftermåI, närmare än någon gång förr
eller senare i sitt liv. Hon blev förälskad
i en ung man som visade sig vara kusin
till den senare diktatorn, general Fran-
co. (Kajsa gifte sig många år senare i
Mexiko, och bytte ut Rothman till de
Rosas, men det var inte av kärlek. Utan
för att få tillstånd att bo kvar i Mexiko.)

Men med Francos kusin var det allvar.
De hade förlovat sig och skulle gemen-
samt se ut en våning i Barcelona, när den
unge mannen plötsligt försvann. Kajsa
kände sig ledsen och overgiven, men kom
över det rätt snart.

Atskilliga år senare ångrade sig "kusi-
nen", och fick genom Kajsas mammatag
i Kajsas adress i Mexiko. Men av det
telegrammet blev det ingenting. Kajsa
hade förändrats åtskilligt.

I juli 1936 bröt det spanska inbördes-
kriget ut. Det var en händelse som påver-
kade hela hennes liv. Hon hade sett vil-
ket stöd den republikanska regeringen
hade hos folket, och att vanliga männi-
skor verkligen fick det bättre. Bönderna
fick den jord de hade brukat i sekler åt
andra, och arbetarna fick plötsligt något
att säga till om. Kajsa såg också rädslan
och oron för kriget som general Franco
orsakade, och med vilken brutalitet han
drog fram. Hon ville göra något.

- Kajsa kunde allting, säger hennes
väninna sedan barndomsåren.

- Det spelade ingen roll vad hon tog
sig för. Skulle någon säga att hon star-
tat en dansskola på Mars, skulle jag inte
ha blivit förvånad.

Och den där gången i juli 1936 beslu-
tade sig Kajsa för att hjälpa den demo-
kratiskt valda regeringen att slå tillbaka
fascismen.

Hon anmälde sig som frivillig sjuk-
sköterska, trots att hon aldrig arbetat
med något liknande tidigare. Under en
lång period var hon med och transpor-
terade sårade från fronten. Sedermera
fick hon kontakt med den svenska
Spanien-hjälpen och började arbeta för
dem. Hon startade barnhem, som finan-
sierades från Sverige, hon skrev i
Spanien-hjälpens tidskrift Solidaritet,
hon arbetade vid de svenska radiout-
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"Sd vrixer kruskålen, men inte folket"
- Kajsas egen kommentar till denna
bild i ett fotoalbum.

Platsen ör Tbguisquiopan i nors
Mexico, dret 1956. Hrir levde hon sina
sists ån fram till sin död 1969.
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sändningarna från Madrid och hon var
en tid vid censuren. Under hela kriget
skrev hon dessutom krönikor hem till
Karlstad:Iidningen om vad som hände
nere i Spanien.

En av krönikorna hade rubriken "Giv
Bruno nya händer!" Det var den svens-
ke frivillige soldaten Bruno Franzön som
i strid hade förlorat både händer och ena
ögat. Täck vare Kajsas uppmaning kun-
de han senare ta Kajsa i hand och tacka
för hjälpen.

KAJSAS MIÖLKFOND
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När Kajsa kom hem till Sverige och
Karlstad 1938 var det 5 000 på stationen
för att möta henne. Alla kände Kajsa.
Väl hemma började hon en intensiv före-
dragsserie runt hela Sverige for att stär-
ka solidariteten med Spaniens folk. Hon
startade "Kajsas mjölkfond" som sän-

"Till Kajsa, som så toppert krimpade
för det underbart goda. ."

Sd börjor den tyske mdlaren Hans
Tombrock sin tilk)gnan till Kojso pd
denna teckning, giord 1939.

de torrmjölk ner till de spanska barnen,
och gav också ut en bok med titeln
"Spanska barn ritar om kriget".

Efter en tid i Sverige reste Kajsa ner
till Spanien igen. Men kriget var på väg
mot sitt slut, fascismen kunde segra med
hjälp av tyska och italienska fascister.

Kajsa flydde till Frankrikg precis som
600 000 spanjorer. Hon arbetade i flyk-
tinglägren och när en stor grupp span-
jorer reste till Mexiko så reste Kajsa med.
När hennes uppgifter i den internationel-
la kommissionen, som skulle hjälpa de
spanska flyktingarna till en framtid i
Mexiko, var över stannade hon kvar där.

- Jag kan inte tänka mig att bo i ett
land där det inte finns någon tjurtäkt-
ning, deklarerade hon och bosatte sig i
den lilla byn Tequisquiapan, norr om
Mexiko City.
Hon arbetade som vanligt med än det



ena och än det andra. Ibland var hon
tolk, ibland guide, ibland arbetade hon
i affär.

UN DERVISADE I N DIAN BARN
Efter en tid startade hon och en vänin-

na, som hette Maria, en bar tillsammans,
med namnet Marikaysa. I Mexiko hette
hon Kaysa, med y, annars hade ingen
kunnat uttala hennes namn. Vid sidan
om baren startade Kajsa en skola for
byns indianbarn. Först var det undervis-
ning på morgna-rna och sedan bespisning
efter skoldagen var slut. Hon hann med
åtskilliga kullar barn innan hon tvinga-
des flytta från Tequisquiapan, ner till
kusten. Hon tålde inte klimatet i byn,
som låg högt beläget, uppe bland bergen.

Så småningom flyttade hon till Meri-
da, i staten Yucatan. Där studerade hon
Mayaindianernas kultur och arbetade
som guide bland Mayaindianernas rui-
ner, för europeiska turister.

1964 blev Kajsa sjuk för första gång-
en. Hon opererades för bröstcancer.
Sjukdomen spred sig i hennes kropp och
något år senare opererades hon igen.
Kajsa visste att slutet var nära när hon
helt oväntat besökte sin bror och bror-
son i Austin, Texas. Brorsonen skulle gif-
ta sig, och Kajsa ville vara med. Efter
bröllopet reste hon hem till Mexiko igen.

Hon flyttade tillbaka till den lilla sta-
den Tequisquiapan, som hon kommit att
älska mer än någon annan plats på jor-
den. Hon ville leva sina sista dagar där.
Den 3l oktober 1969,66är gammal, dog
Kajsa.

När hon begravdes stängdes alla buti-
ker och barer i Tequisquiapan. Alla de
barn hon undervisat, kom nu med sina
familjer till hennes begravning. Hela byn
kom för att ta ett sista avsked.

När annonsen om Kajsas dod publi-
cerades i lokalpressen hemma i Karlstad,
ringde en av hennes gamla väninnor till
Kajsas syster.

- Jag kan inte fatta att Kajsa är död,
sa hon. Hon av alla, hon passar inte att
vara död.
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nom den svenska demokratin följer man med stark
medkänsla den spanska arbetare- och bondeklassens
försvarskamp mot fascisterna och jesuiternas uppror.

Här finnes en brinnande önskan, att demokratins tappra
folkuppbåd till sist skall vinna seger. Insikten om att det
spanska fascistupproret också har farliga återverkningar
för världsfreden måste fordubbla vårt intresse och våra för-
hoppningar, att denna orosanledning snarast måtte likvi-
deras på ett sätt, som tryggar den fria demokratiska utveck-
lingen.

Så inleder den Svenska Hjälpkommitt€n för Spanien sitt
arbetg med ett upprop som formuleras vid ett möte i Stock-
holm den 9 oktober 1936. Det undertecknades genast av
femton deltagare på detta möte, och senare så fylls listan
med underskrifter på, så att den till slut innehåller 66 namn-
underskrifter. Bland dem många kända och namnkunniga
personer, som t ex Karl Gerhard, Gunnar Myrdal, Pär
Lagerkvist m fl.

Vid samma tillfälle valdes också ett arbetsutskott som
bestod av Georg Branting, Bertil Nyqvist, Disa Wästberg,
V.E. Wiklund och Israel Holmgren.

Uppropet skickades ut tillsammans med insamlingslis-
tor i ca 47 000 exemplar, och fick snart en stark respons
från breda lager av det svenska samhället. Redan efter tre
månader hade insamlingslistorna resulterat i drygt 300 000
kronor, en summa som i dagens penningvärde motsvarar
ungefär fem miljoner kronor.

Under de tre år, från oktober 1936 till september 1938,
som den svenska Spanienhjälpen bedrev sin verksamhet
utvecklades arbetet hela tiden, och det finns än i dag ingen
motsvarighet i svensk historia till dess bredd och anslutning.

Totalt omfattade verksamheten 354 lokala solidaritets-
kommittöer, från Malmö i söder till Kiruna i norr. I det prak-
tiska solidaritetsarbetet betonades hjälpen först och främst
till de krigsdrabbade, speciellt barn, och hjälp till försörj-
ningen av det spanska folket. Bristen på livsmedel i Spani-
en var ett av de allra största problemen den spanska rege-
ringen hade att försöka lösa.

Dessutom rådde under hela kriget en avsevärd brist på
sjukvårdsmaterial. De tre första hjälpsändningarna från
Sverige bestod därför av förbandsmaterial och sjukbårar,
till ett sammanlagt värde av 30 000 kronor, avsända i decem-
ber 1936.

Till största delen bestod dock sändningarna av livsme-
del. Den första kom iväg i mars 1937, då varor till ett värde
av 40 000 kronor skickades till nödlidande i Baskien sjö-
vägen. Tiots risken för angrepp på dessa transporter var man
tvungen att skicka allt med båt, eftersom non-interventions-
pakten motsatte sig alla transporter till Spanien.

I mars 1937 bildades också "Föreningen Svenska Hjälp-
kommitt6n för Spanien", mera som en formalitet för att ska-
pa en juridisk person inför det stora projektet med sjuk-
huset i Alcoy, strax söder om Madrid. Detta sjukhus kom
till stånd i samarbete med den norska spanienhjälpen. Från
början var det tänkt att rymmal25 vårdplatser men under
krigets gång kom det till slut att omfatta 650 sängar.

Hela sjukhuset planerades, utrustades och besattes med
personal från Sverige och Norge. Sjukhuset invigdes i april

1937 och överlämnades i augusti samma år officiellt till den
spanska staten. Överläkare var docent Nils Silfverskiöld och
till sin hjälp hade han en stab av läkare och sjukvårdsper-
sonal från Sverige och Norge. Senare tog spanska staten
själv över driften av krigssjukhuset.

En annan viktig del för den svenska spanienhjälpen blev
attla hand om alla de barn som ofrivilligt drabbats av kri-
get genom fascisternas attacker mot civilbefolkningen.

Redan från början hade Frankrike visat stor generositet
mot de civila och upprättat fristäder i Frankrike. Svenska
spanienhjälpens vidare bidrag blev att inrätta barnhem.
Redan på vintern 1936-37 fattades beslut om detta, och
genomförandet underlättades av att ett svenskt par upplät
sitt slott, bekostade upprustning och drift av barnhemmet.
Övrig hjälp skedde i form av driftsbidrag till barnhem som
officiellt stod under spanska myndigheters överinseende.
Som mest underhöll spanienhjälpen tio barnhem belägna
i Frankrike

nder våren 1938 beslöt man också att utrusta och
underhålla två barnhem i Spanien, efter att Bar-
celona blivit utsatt för svåra bombangrepp och ett

stort antal barn blivit hemlösa. För att försäkra sig om mat
till de barn som befann sig på dessa hem försökte man skaf-
fa "faddrar" i Sverige som i denna egenskap åtog sig att
försörja "sitt" spanska barn. Varje månad bidrog man med
55 kronor för ett barn i Frankrike och 40 kronor för ett
barn i Spanien. På detta sätt försörjde till exempel Scania
Vabis verkstadsklubb i Södertälje l3 barn under ett helt år
och arbeterskor vid Tobaksmonopolet ansvarade för under-
hållet till tolv barn, också under ett helt år.

Spädbarnsdödligheten hade alltid varit förhållandevis
hög i Spanen och under krigsåren ökade den alltmer. En
del av spanienhjälpens arbete riktades därför in på att för-
söka stävja detta förhållande. Därför sändes varje månad
med början i december 1937, l0 000 kronor för inköp av
torrmjölk. Genom detta kunde 3 000 spädbarn undgå att
dö en förtidig död av svält.

De lokala spanienkommitt6rnas arbete bestod av att
anordna möten, insamlingsdagar, fester, basarer och att
sprida information och propaganda från huvudkommitt6n.
Sammanlagt organiserades 450 insamlingsdagar, 325 fes-
ter och omkring 2 000 offentliga Spanien-möten. Central-
kommittön genomförde också 22 föreläsningsturnöer i Sve-
rige, assisterade på plats av de lokala kommitt6erna.

Många kulturpersonligheter engagerade sig också starkt
för Spaniens sak. I slutet av oktober-början av november
1937 ordnades en Spansk Vecka i Stockholm, ett samarbe-
te mellan svenska och spanska skådespelare och författa-
re. I samband med detta gav man ut en hyllningsskrift, "Till
Madrid", i en upplaga av l0 000 exemplar. I denna med-
verkade ett flertal författare med sina verk.

Ett stort antal svenska konstnärer skänkte också verk till
kommittön, för att dessa skulle kunna säljas och gå till kom-
mittöns arbete i Spanien.

Under den tid som den svenska spanienhjälpen arbeta-
de hade man en total omsättning på I 485 l9l:74 kronor.
I dagens penningvärde motsvarar summan cirka 25 miljo-
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EN RESA I

- Jog trodde ott iog skulle kunno åko hem till Sponien fort.
Men nör iog såg en bild, som publicerodes iollo tidningor, dör
Churchill stod och kromode och pussode Fronco, då forstod iog

- odio. Det vor smutsigt, ruttet, ollt uttönkt i förvög.
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dolfo dr en av den spanska
republikens soldater som blev
kvar i exil. Nu bor han i ett vit-

kalkat hus som han har byggt sjalv i
Tyresö utanför Stockholm.

Han tar emot mig ute på verandan,
brunbränd med vitt skagg och rund om
magen under snickarbyxorna. Han har
ett fast handslag.

Under Francotiden dömdes Adolfo i
sin frånvaro till döden två gånger. Efter
sju år i olika koncentrationsläger träf-
fade han i Paris en svensk kvinna som
blev hans hustru. Det dröjde nästan 40
år innan han kunde återvända till Spa-
nien. Han har fortfarande inte kommit
riktigt överens med det svenska språket,
och visst har han längtat hem ibland.

- Men du vet, första tiden är läng-
tan som störst. Sen vänjer man sig. Pre-
cis som djuren som sätts i bur, de blir
till slut nöjda med att buren bara öpp-
nas en gång om dagen då det blir mat.

Men hans hus är en bit SPanien, med
massor av bågar och valv, och dörrar i
mörkt trä. En solig sammardag kan man
förledas att tro att man befinner sig på
en hacienda någonstans på det spanska
höglandet.

Adolfo föddes i en familj med revo-
lutionära traditioner. Hans pappa dog
under arbetarupproret i Barcelon a 1934.
Då var Adolfo också med och slogs På
barrikaderna, trots att han bara var 17
är.

- Pappa var republikan och socia-
list, men inte så mycket vänster som jag.
Jag var först med i CNT, anarkisternas
fackförening, men gick sedan över till
UGT. Under kriget gick jag även med
i det förenade socialistiska partiet i Kata-
lonien, där kommunister och socialister
hade gått samman. Jag blev mer och mer
vänster.

Adolfo var lärling På en båt, och när
folkfronten vann valet i februari 1936
ville han mönstra på ett krigsfartyg. Men
hans mamma vägrade att skriva under.
Han var bara 18 än.

- Men då gick jag in till en granne,
som var överste för karabinjärerna. Han
var republikan och jag förklarade hur
det var. Så han skrev under istället.

Utan att hans mamma eller syster viss-
te någonting så mönstrade han på ett far-
tyg. När båten hade kastat loss och läm-
nat land såg Adolfo sin mamma stå nere
vid hamnen. Hon hade fått veta vad som
hänt, men hann inte hindra honom från
att ge sig av.

MYTERI

Vid inskrivningen hos flottan fråga-
de officerarna om Adolfos politiska
uppfattning.

- Men jag sa alt jaginte hade någon,
att" jag bara ville till flottan.
När Franco giorde uppror mot repub-

likens regering i juli 1936 befann sig
Adolfo på ett spanskt krigsfartyg i Melil-
la, i Marocko. Då visade det sig att sjö-
männen inte var utan politisk uppfatt-
ning eller klasskänsla. De tog ställning
för folkfrontsregeringen och gjorde
uppror mot sina egna befäI.

- Vi tog över båten, och låste in alla
officerare i lastrummet. De satt inlåsta
i sex månader, sedan avrättades de.

Anledningen var att alla de höga befä-
len hade deltagit vid arkebuseringar av
revolterande sjömän i Cartagena, och
även vid andra arkebuseringar.

- Franco fick inte med sig en enda
av spanska flottans båtar under kriget.
Sjömännen tog över, och många av de
lägre officerarna ställde sig på sjömän-
nens och republikens sida.

Adolfo stred i flottan under hela
kriget.

Under perioder när båten sattes i dock
för reparation skickades han och de and-
ra sjömännen till fronten. Han var med
vid slaget om Malaga i södra Spanien
och vid försvaret av Madrid.

- Vid Malaga var det många som
dog. Vi hade inga vapen, och vi var inte
vana att slåss på land heller. I Madrid
var det bättre, all utrustning fanns sam-
lad kring huvudstan.

Bristen på vapen var republikens sto-
ra problem. Franco fick all utrustning
han behövde av Tyskland och Italien.
Till republikens stöd kom tusentals fri-
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villiga från hela världen. Men de kom
med sig själva som insats, inte fullasta-
de med vapen som fascisterna.

- De internationella brigaderna var
något fantastiskt, hela det spanska fol-
ket älskade dem. Men vad vi allra mest
behövde var vapen. Inte konservburkar
med sardiner, det hade vi redan. Vi kun-
de för fan inte kasta konserver På
Franco!

VAPEN FRÅN SOVJ ET
Adolfo var i Sovjetunionen flera

gånger under kriget, för att hämta vapen
till republiken.

- Hade vi inte kommit På kant med
ryssarna hade vi fått ännu mera vapen.
Men efter anarkisternas uppror i Barce-
lona, sa ryssarna att vill ni ha vapen får
ni hämta dem själva.

Han var i Odessa, SevastoPol och
andra hamnstäder vid Svarta havet. Och
överallt blev han och hans kamrater hyl-
lade som hjältar.

- Jag har aldrig varit med om en så
stor manifestation som i Odessa, säger
Adolfo.

- Det fanns de ombord som inte gil-
lade ryssarna, men efteråt ändrade de
uppfattning, för oj, oj, alla människor,
alla flickor, jå, det var fantastiskt.

Under resan till Svarta havet hade de
sänkt ett italienskt krigsfartYS, så hem-
resan var mycket riskabel.

PEKKA

- De där jävla turkarna telegrafera-
de till italienarna. De enda som stödde
oss var grekerna.

En italiensk militarbåt kom mycket
riktigt för att kontrollera lasten. Militä-
rer kom ombord och letade igenom last-
rummet, men kanonerna var gömda
under lastrummets golvplankor. Allt de
hittade var fiskkonserver.

Vid ett annat tillfälle när fartyget var
på väg hem från Sovjetunionen, försök-
te de lura de turkiska spanarna. De
målade om fartygets skorsten varje natt.

- Vi måla skorstenen grön, blå, gul,
vilka färger som helst. Vi jobba som fan
på nätterna för att kamouflera fartyget
och ta oss forbi Dardanellerna.

Men trots alla ansträngningar lurades
de in i en fälla. Ett italienskt krigsfartyg
gick till attack.

- Vi sänkte deras fartYg, men sen var
vi tvungna att ta oss till Tunisien, för
efter oss hade vi hela italienska flottan!
Vi fick gå in i flera hamnar längs den
nordafrikanska kusten, det dröjde fle-
ra månader innan vi kom hem igen.

Några månader senare när Adolfos
fartyg var på väg hem från Odessa,
sänktes det av italienarna. Men då hade
Adolfo redan mönstrat av.

Det tyska fartyget Deutschland var ett
av de fartyg som var satt av non-
interventionskommitt6n att bevaka
spanska gränsen.

- Det var helt ruttet. Tyskland stöd-

de ju Franco! De höll bara republikens
transporter borta.

Det var Adolfo och sjömännen på
hans fartyg som sänkte Deutschland
utanför lbiza. Precis som det tyska far-
tyget Bismarck hade sänkts tidigare.

- I historieböckerna handlar det inte
om oss. Man skulle kunna tro att de
spanska sjömännen inte gjorde ett jäv-
la dugg under kriget. Men vi var bra sol-
dater, kanske de bästa. Vi hade tagit
över hela den spanska flottan.

Tyskarna kunde inte tolereraattett av
deras fartyg hade skjutits i sank. De vil-
le ta hämnd. Hämnden blev en intensiv
bombning av den spanska staden Alme-
ria, som förstördes helt.

När Franco hade lYckats skära av
Katalonien från övriga landet, bad
Adolfo om avsked i flottan. Hans mam-
ma och syster fanns kvar i Barcelona och
han ville hem till dem. Han tog arbete
vid Kataloniens flottilj, de vaktade de
gränser som ännu kunde betecknas som
republikens.

TVING
Men i februari 1939 hade Franco

besatt hela Katalonien och kriget var
över. 600 000 flydde från Spanien, och
de allra flesta över Pyreneörna, till
Frankrike. Så gjorde även Adolfo, med
mor och svster.
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PEKKA PAAKKO

- Det var hemskt, och en sak säger
jag - de där jävla fransmännen glöm-
mer jag aldrig. Gendarmerna, de frans-
ka poliserna, spottade på våra uniformer
och kallade oss "capitan merde", kap-
ten skit, alltså. De tog av oss klockor,
pengar, allt och sen kallade de oss
tjuvar!

Spanjorerna sattes i stora uppsam-
lingsläger, men alla spanjorer kallar det
koncentrationsläger. De svalt, sjukdo-
mar florerade i all smuts, de hade det
svårt.

Adolfo flyttades från läger till läger
och hamnade till slut i de så kallade arbe-
tarkompanierna. De hade spaden i ena
handen och geväret i den andra. Under
hela andra världskriget var det de som
gick i första ledet vid Maginot-linjen.

- Det var bara att jobba och skjuta,
jobba och skjuta. Många försökte fly
från de franska lägren, men de hade
ingenstans att ta vägen. Inte ens det
"neutrala" Schweiz tog emot några
spanska flyktingar. De skickades vida-
re till tyska SS om de upptäcktes.

- Jag trodde att jagskulle kunna åka
hem till Spanien ganska snart. Men när
jag såg en bild, som publicerades i alla
tidningar, där Churchill stod och krama-
de och pussade Franco, då förstod jag

- adjö. Det var smutsigt, ruttet, allt
uttänkt i förväg.

Adolfo slår med sin kraftiga näve i
köksbordet, och säger med eftertryck:

- Churchill var för många en stor
man. För mig var han en SKIT. En rik-
tig skit. Mer kan jag inte säga.

Det är en känsla av vanmakt och för-
räderi.

- Hela min ungdom, rösten sviker
och ögonen tåras. Spanien var sålt, det
var redan sålt.

- Av demokratierna i väst, undrar
jag.

- Det finns inga demokratier, säger
Adolfo. Fransmännen och Daladier med
sin demokrati. Och Chamberlain - vad
de gjorde i Spanien var rena mordet.

Under krigets sista månader satt
Adolfo i koncentrationslägret Matthau-
sen, i Österrike. Spanjorerna satt i ett
särskilt arbetsläger och byggde under
den tiden ett vattenfall. Adolfo visar mig
en bild på det, för det är i funktion än
idag. Han har en spansk kamrat som
blev kvar i Österrike, som skickat
honom kortet.

Till Matthausen hörde även ett mer
traditionellt koncentrationsläger. Där
satt judar, kommunister, socialister,
ryska krigsfångar och många andra. När
kriget verkade närma sig slutet, tänkte
de fascistiska officerarna döda alla
fångar.

- Krematoriet gick for fullt varje
natt, vi såg röken från vårt läger. Ugnar-
na räckte inte ens till, utan fångarna
tvingades gräva en massgrav, som skul-
le bli deras egen.

Gaskamrarna var också i full gång.
De var inrättade i gamla duschrum, men
istället för vatten kom det gas när man
vred på duschen. Dit skickades kvinnor
och barn till en långsam död.

- Men SS började få det svårt vid
fronten, så de friska officerarna från
vårt läger skickades dit. Och istället för
dem kom en gammal polis från Wien för
att bevaka oss.

FÄNGARNA TOG ÖVER
Men ddt gjorde han inte så länge till.

De spanska fångarna gjorde upprgr. De
hade hört att amerikanarna var i närhe-
ten och att Röda Arm6n var på väg in
i Wien.

- Vi tog alla vapen som fanns, och
tänkte att det var nog bäst att vi tog över
innan några andra gjorde det.

Med hjälp av de vapen som fanns tog
de över även det andra koncentrations-
lägret bredvid. Hela ledningen arkebu-
serades omedelbart.

De formerade sig som en gerillagrupp
i det bergiga området, och bevakade en
viktig bro. Tyska soldater kom den
vägen på sin reträtt.

- Men vi släppte inte över dem. I stri-
den blev jag skadad i ena handen. Jag
gick uppåt bergen for att få hjalp, men
svimmade av blodförlust.

Så småningom var det andra världs-
kriget över och alla koncentrationsläger A
tömdes. Så när som på spanjorerna. V
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- Vi blev kvar. Vi hade ingenstans
atttavägen. Franco ville inte ha oss, los
espanoles rojos, sa de alltid. De glömde
att vi var människor.

Fransmännen ville inte heller ha de
spanska flyktingarna, men tvingades till
det av de överenskommelser som slöts
efter kriget.

- Vi hade slagits för dem i kriget i fle-
ra är, men nu ville de inte veta av oss
längre.

I Paris skulle de sPanska fångarna
marschera igenom hela stan, men de all-
ra flesta var i så dålig kondition att de
inte orkade långt. De föll ihop och last-
bilar plockade upp dem en efter en. De
skickades alla till Colombesstadion, där
de sattes i läger.

- De sprutade oss med DDT, mot all
ohyra. Det var nära att vi själva strök
med. Lössen hade följt oss ända sen de
forsta koncentrationslägren i Frankrike.
Ibland kändes det som om de var de
enda som var levande.

Efter en tid slussades de ut i det frans-
ka samhället. Men det var ett hårt liv.

- Vi hade det eländigt.
Adolfo jobbade några månader i

Paris, men drömde hela tiden om att åka
till Mexiko eller Venezuela. Men deras
legationer var fulla av landsflyktiga
spanjorer, det var hopplöst att få en
plats.

- Då träffade jag en svensk flicka,
som sa att i Stockholm var det nog lät-

40

tare att komma på något plan till Syd-
amerika. Så jag försökte ta mig dit.

Första gången gick det inte. Los Ro-
jos fick inte åka genom den amerikansk-
engelska zonen. Men om han tog flyget
till Stockholm skulle det gå bättre.

F_ÖRÄLSKAD _I Stockholm träffade han ännu en
svensk flicka, och den här gången blev
han förälskad. Han stannade kvar hos
Hellfrid och de är gifta fortfarande.

Det var inte så latt att komma som
flykting till Sverige heller.

Till att börja med var det svårt att få
ett permanent uppehållstillstånd. Det
fanns Francovänliga spanjorer som
spred lögner om honom, så att han fick
problem med den svenska polisen. Det
hände till och med att polisen kom och
hämtade honom på hans arbetsPlats
Atlas-Copco, där han arbetade ända till
sin pension.

Adolfo är inte särskilt aktiv bland de
spanienfrivilliga, och jag undrar hur det
kommer sig. Har han gjort sitt och dra-
git sig tillbaka?

Han blir mycket uPPrörd över min
fråga och rusar ut ur köket.

- Kom med här, beordrar han och
jag följer efter. I sovrummet, i byrålå-
dan bredvid sängen tar han fram en liten
röd bok. Det är medlemsboken i PCE'
det spanska kommunistiska partiet.

- Titta, titta, säger han och visar upp

PEKKA pÄÄr(<Ö

på två frimärken från de sista två måna-
derna.

- Jag betalar min avgift regelbundet
och går på de möten som arrangeras av
spanjorerna inne i stan.

- Men jag orkar inte så ofta, för jag
är sjuk. Mina ben värker och bär mig
inte långa sträckor längre.

Adolfo och hans hustru har rest myc-
ket och han visar mig bilder från alla
resor de gjort över hela världen. Men till
Spanien dröjde det innan han kunde
återvända. Han hade två dödsdomar
som väntade på honom, de har publice-
rats i de spanska tidningarna vid ett fler-
tal tillfällen. Det dröjde nästan 40 är
innan han fick återse sitt land och sin
hemstad igen.

- Det var fantastiskt. Jag hade fort-
farande kvar många släktingar och vän-
ner därnere, även om varken min mor
eller syster var i livet.

Men att återvända till Spanien för gott
vill han inte. Han har bott borta för
länge. Numera är Sverige och Tyresö
hans hem. Han har bott där i över halva
sitt liv. Dessutom kan han inte flytta
hem till sitt hus i Barcelona igen, vare
sig han vill det eller inte.

- Jag kommer inte ens in i det, skrat-
tar han.

- Numera är det Picasso-museum.
Jag måste betala inträde för att se hur
det ser ut i mitt gamla hem. tr
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"Men du vet, först or longton som sförsf . Sen mon vonjer
sig. Precis som diuren som söffs i bur, de blir till slut
noido med aft buren boro öppnos en gång om dogen
då det blir mot."
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DAGMAR
Möngo Sponienfrivilligo fortsotte kompen mot "den bru-
no pesten" nör de kom hem, nu mot Hitler och nozismen.

Dogmors mon Gösto greps 1941för stöld ov dynomit, och
fick sitto 3 år iföngelse, dömd efter en nyinstiftod sobo-
toge log.

Dogmor, som ocksö vor politiskt okliv, betroktodes som
en somhallsforlig person och förlorode iobbet.

Det blev en svör tid.



idsommarafton 1941. Dag-
mar står i köket på Pilgrims-
vägen i Aspudden och lägger

sista handen vid fläskkorven och pota-
tismoset, festmåltid, dagen till ära.

Ute står den svenska sommaren i skir
blomning, den kom det här året också,
trots arbetslöshet, hårda tider och brin-
nande krig i Europa. Det svenska folket
gör sig redo att fira den kanske svenskas-
te av alla högtider.

Gösta, sammanboende med Dagmar
och far till det barn hon väntar, skulle
ta en kompis med hem till middag. Och
nu står hon där, Dagmar, med maten
färdig, och undrar vart de har tagit
vägen.

Då bankar det hårt på dörren. Dag-
mar öppnar, litet skrämd, för två poli-
ser som myndigt klampar in i lägenhe-
ten. De har med sig en fullamkt för att
göra husrannsakan. Dagmar undrar vad
det är som har hänt, att de har tagit hen-
nes Gösta, det förstår hon, men varför?

Hon får inget svar, mer än:

- Ja, honom lär du inte se på tio -femton år igen.
Poliserna letar igenom hela den lilla

lägenheten, men hittar inget värt mödan.
Dagmar undrar åter vad som hänt Gös-
ta, var han finns och om han kommer
att komma tillbaka. Inte heller nu får
hon något svar. Poliserna ger sig av, och
så står hon där, ensam med middagsma-
ten, oron och förnedringen.

De hade fått henne att känna sig som
en brottsling trots att hon inget brotts-
ligt gjort.

Dagmar Smith och Gösta Andersson
träffades första gången hemma hos par-
tikamrater i Aspudden på våren 1939.
Dagmar hade varit med i kommunistis-
ka ungdomförbundet sedan 1937, dä
hon 17 år gammal och egentligen ett år
för ung, lämnat SSU och gått med kom-
munisterna.

Gösta, eller Göken som han för det
mesta kallades, kom ursprungligen från
Masthugget i Göteborg. Han hade nyli-
gen kommit hem från Spanien, där han
som frivillig deltagit i den spanska
republikens styrkor mot fascisterna i
inbördeskriget.

PARTISAN
I Spanien hade Gösta varit partisan,

alltså verksam bakom fascisternas linjer,
och denna verksamhet fortsatte han på
sätt och vis med även efter hemkomsten
till Sverige. Olika grupper, spridda över
hela landet, sammanlagt ett nittiotal per-
soner, hade i uppgift att sabotera, sprän-
ga och sätta ur bruk om Hitler skulle
komma. Det var givetvis inga riskfria
företag, speciellt inte under den här
tiden, så Gösta varnade Dagmar:

- Du skall inte fästa dig vid mig. Jag
kommer aldrig att kunna binda mig, på
grund av mitt arbete.

Men Dagmar fäste sig i alla fall, och
Gösta flyttade hem till henne i hennes
hyresrum på Hökens gata på Söder. Det
var litet knepigt mellan varven. Offici-
ellt så existerade Gösta inte alls, han
hade gått under jorden. Dagmar fick
lära sig att vänta och att inte ställa någ-
ra frågor. De hade också installerat en
"varningslampa". Om Dagmar hade
besök av någon ställde hon en lampa på
ett särskilt ställe i ett fonster. Då visste
Gösta att han inte skulle komma in.

Dagmar arbetade på Mariebergs
ammunitionsfabrik. Den lilla fritid som
gavs ägnade hon åt arbete med kommu-
nistiska ungdomsklubben. 1938 och -39
ökade hetsen mot organiserade kommu-
nister och anti-fascister. Många tvinga-
des lämna fackforbund och -föreningar.

Transportförbudet som trädde i kraft
-37 innebar att tidningar och tidskrifter
med kommunistiskt och anti-fascistiskt
innehåll inte distribuerades. Det blev då
en av de viktigaste uppgifterna för akti-
va runt om i landet att kringgå detta för-
bud. Dagmar och hennes kamrater cyk-
lade in till Kungsholmen på kvällarna
och hämtade Ny Dag. Sedan delade de
ut den till de prenumeranter som fanns
i Aspudden och Gröndal.

Till slut ledde hennes politiska ställ-
ningstagande och aktiva arbete till att
Dagmar blev utslängd hemifrån. En dag
när hon trött kom hem hade hennes mor
resolut packat en väska med hennes få
tillhörigheter, och det var bara att ta den
och ge sig av. Det var så Dagmar ham-
nade på Hökens gata, strax innan hon
träffade Gösta.

Dagmar och Gösta fortsatte att leva
tillsammans. Gösta var ofta borta,
ibland under längre, ibland under kor-
tare perioder.

DYNAMIT
En gång kom han hem med en hel res-

väska full av dynamit. Den stod i en gar-
derob, men lukten var så påträngande
och avslöjande att den inte kunde vara
kvar. Dessutom var det kanske i riskab-
laste laget att förvara den hemma, så den
hamnade ganska snabbt i trygghet under
jord på hemlig plats söder om Stock-
holm, i väntan på den dag den skulle
komma att behövas.

Medan Gösta var borta ägnade Dag-
mar sig åt det politiska arbetet, åt att
träffa kamarater och ibland gick de ut
och dansade. Hon hade fått lära sig att
vänta utan vetskap.

Men så, på våren 1941, blev Dagmar
gravid. Då hade Gösta och hon flyttat
från hyresrummet till en liten lägenhet
i Aspudden. Framtiden såg allt annat än
ljus ut, det var hårda tider for hela den
svenska arbetarklassen.

Och så kommer då midsommarafto-
nen när Gösta blir bortford.

När jag träffar Dagmar och Gösta nu,

i april 1986, hemma i det hus de tillsam-
mans byggt ute i Herrängen söder om
Stockholm, ter sig både tider och hän-
delser de berättar om nästintill omöjli-
ga, det kan inte ha varit på det viset. De
säger också själva, båda två:

- Nej, den tiden är inget vi önskar
tillbaka, inte en enda dag av den!

Dagmar, idag tämligen nybliven pen-
sionär, berättar om den svåra tid som
var efter att Gösta blivit gripen och bort-
förd. Trots att det är 45 år sedan kom-
mer hon ihåg snart nog varenda detalj.

- Jagvar ju alldeles fortvivlad, visste
ingenting! Men så fick jag råd av några
kamrater att jag skulle söka upp advo-
kat Georg Branting. Han hade ju också
varit aktiv i Spanienhjalpen under inbör-
deskriget, och han kunde kanske hjäl-
pa mig, åtminstone att få reda på var
Gösta fanns någonstans.

- Jag lyckades få en tid att träffa
honom, gick till hans kontor och jag
hade tagit med mig kort på Gösta. Han
lovade att han skulle göra vad han kun-
de for att hjälpa mig. Det var så ruggigt
allting, jagvar så ensam så jag blev så
glad att han ville hjälpa mig, säger
Dagmar.

Till slut fick hon också, med Georg
Brantings hjälp, reda på att Gösta fanns
i häktet på polishuset på Kungsholmen,
och att hon kunde få träffa honom.

- Jag hade inte sett honom på måna-
der, och han såg verkligen hemsk ut.
Naglar och hår hade vuxit något allde-
les fruktansvärt och blek och dan hade
han också blivit. Innan jag gav mig av
hemifrån hade jag packat en väska med
mat och toalettgrejor, och det var verk-
ligen vad han behövde!

Efter detta, i och för sig, glädjande
besked och återseende, började en ny,
svår tid för Dagmar. Hon var gravid i
femte månaden, trött och slut efter ett
tungt arbete på ammunitionsfabriken
och av oron för vad som hade hänt
Gösta.

I FÖRHÖR
Hon berättar om hur hon en morgon

gick av nattskiftet vid fabriken och om
hur polisen kom och hämtade henne för
förhör meddetsamma hon steg innanför
dörren därhemma. De höll på och för-
hörde henne hela dagen, alltmedan Dag-
mar blev mer och mer orolig att inte hin-
na tillbaka till jobbet i tid.

- Jag måste tillbaka till mitt arbete
innan klockan elva, annars får jag spar-
ken och vad skall jag då ta mig till?

Förståelsen för hennes situation var
ringa.

- Inte brydde sig poliserna om ifall
jag förlorade mitt jobb, heller. Men jag
hann faktiskt tillbaka, och gick direkt på
ett nytt skift utan att ha sovit en blund.

En dag, inte långt efter detta, blev
Dagmar uppkallad till majoren vid fack-
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ets civilförsvarsförbund. Han förklara-
de att hon inte längre kunde vara kvar
vid fabriken.

Gösta hade då blivit dömd till 1,5 års
straffarbete för stöld av dynamit, och
eftersom Dagmar sammanbott med en
person som betraktades som samhälls-
farlig så blev också hon en misstänkt
person.

- Jo det var ju förstås det rätta att
jobba på en ammunitionsfabrik i det här
läget, skrattar hon bistert, de trodde väl
alt jag stulit saker På jobbet.

Och så var hon då arbetslös, till råga
på allt. Efter ett par veckor, då hon liv-
närt sig på allt och ingenting hörde
ammunitionsfabriken av sig och erbjöd
henne hemarbete.

- De tyckte väl sYnd om mig, men
jag accepterade och satt hemma och
monterade ihop säkringar ända tills vår
dotter föddes. Och det tjänade jag fak-
tiskt bättre på än på att jobba treskift.

Dagen innan julafton det året blev
Gösta förflyttad från häktet på Kungs-
holmen till fängelset i Härnösand. Man
höll fortfarande På med förhör av
honom och andra inblandade.

Dagmar vill besöka honom under jul-
helgen, och ringde på julaftons morgon
till en kommissarie Lönn på Bergsgatan
for att utverka tillstånd att hälsa på
Gösta.

- Jag gjorde i ordning en låda med
litet mat, det var ju i alla fall jul, och så
hade jag lagat ett Par kalsonger åt
honom. Jag tror att iag hade köPt
honom ett par nya också, som han skulle
få i julklapp. Och den här kommissarie
Lönn säger åt mig att "jodå, fröken
Smith, det går bra. Kom efter klockan
ett".

- Så jag gick dit, och när jag kom
fick jag veta att han blivit förflyttad
redan dagen innan. Jag blev alldeles för-
tVivlad, störtade mig tvärs över gatan
och stortjöt!

FÖRSVUNNEN IGEN
Dagmar fick bara veta att Gösta bli-

vit förflyttad, inte vart de fört honom.

- Men det värsta av allt var att den
där kommissarie Lönn visste att Gösta
inte var kvar i häktet när jag ringde. De
gjorde allt de kunde för att vara nedri-
ga. Han var nazist den där, det var de
väl allihopa, poliserna, vid den här
tiden.

Medan Dagmar firade en förtvivlad
jul i ovisshet i Stockholm, satt Gösta i
en iskall cell i Härnösand och knaprade
på den halva kaka hårt bröd fångarna
tilldelats. Men han blev inte kvar där
mer än några veckor. Han förflyttades
på nytt, tillbaka till Stockholm och
Långholmen.

Nu kunde Dagmar besöka honom
igen.

- Vi bestämde en gång att jag skulle
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stanna och vinka på väg hem över Väs-
terbron, och så skulle Gösta vinka från
sin cell. Så jag stannade där, ungefär
mitt på och vinkade allt jag kunde, och
fick svar från varenda liten glugg. Inte
visste jag vem av dem som var Gösta hel-
ler, berättar Dagmar med ett skratt.

En månad innan det var dags för Dag-
mar att foda, gifte de sig, i fängelset.
Helst hade de velat haft en borgerlig vig-
sel, men det gick inte för sig eftersom
Gösta var dömd till straffarbete och inte
var någon vanlig brottsling.

Detta innebar bland annat att han satt
totalisolerad, utan någon som helst kon-
takt med omvärlden, förutom de få
gånger Dagmar fick tillstånd att besöka
honom. Vidare kunde han aldrig räkna
med att få permission, inte ens för att
eä pä sitt eget brölloP.

Det brott Gösta dömts for - stöld av
dynamit - skulle i vanliga fall inte lett
till ett högre straff än tre månaders fäng-
else. Men mot bakgrund av det politis-
ka läget och tidens allmänna politiska
förföljelser blev alltså straffet ett och ett
halvt år. Detta späddes sedan ytterliga-
re på med ett år, enligt en ny sabotage-
lag som instiftats.

STRAFFARBETE
Strax efter giftermålet var det dags för

ännu en förflyttning, denna gång till en
anstalt utanför Falun. Där hade man
samlat ihop en mängd kommunister och
anti-fascister.

- Jag var ju dömd till straffarbete,
så arbeta skulle jag ju göra, berättar
Gösta. Varje morgon satte de in en låda
med 250 kuvert i som jag skulle räkna.
När jag räknat klart fick jag in en ny.
Men jag ger mig fan på att det var sam-
ma jävla låda jag fick in hela tiden.

Gösta skrattar och fortsätter:

- För det jobbet hade iae25 öre om
dagen. Den 25-öringen delade jag upp
i tre delar: en del skulle Dagmar ha, en
del fick jag köpa snus för den tredje
delen skulle sparas.

När Gösta till slut släpptes, efter totalt
tre år, hade han 18 kronor att plocka ut
i sparade medel.

- Jo, man räknade en hel del kuvert
under den där tiden, säger han och ska-
kar sakta på huvudet.

I två år satt Gösta totalt isolerad. Det-
ta innebar att han inte fick ha något sam-
röre med andra, men också att han var
helt avskuren från vad som hände i värl-
den utanför.

- Det enda de gav oss att läsa var
bibeln, en sådan där gammal uPPlaga
med bokstäver som såg ut som dolkar.
Inte fan kunde man läsa sådant heller!

Lägenheten som Dagmar och Gösta
bott i vid tiden för gripandet kunde Dag-
mar till slut inte behålla. Hon flyttade
till ett rum på Götgatan.

- Jag var svag och sjuk efter förloss-

ningen, hade låga blodvärden, och jag
minns att jag tuppade av flera gånger.

Hon blev tvungen att gä till doktorn,
som sjukskrev henne med en gång.

FATTIGVÅRDEN

- Då fanns det ju ingen sjukkassa,
som det finns nu. Jag var tvungen att gå
till socialen. Det var som om man blev
förföljd av hela samhället, man fick ing-
en hjälp någonstans. Jag fick hämta mat
från fattigvården på Blecktornsgränd
för att överleva.

Genom att Dagmar hade gift sig med
Gösta hade hon förlorat hemortsrätten,
Gösta var mantalsskriven i Göteborg.

- Så jag kunde inte få någon ersätt-
ning från mödrahjälpen heller. Där sade
de helt enkelt till mig att jag "fick väl
lov att flytta till Göteborg då". Men vad
skulle jag där att göra, jag kände ju inte
en käft?

Fastän hon var svag, och egentligen
inte orkade, började Dagmar att jobba
igen. Hon hade tur och fick ett arbete
på Vin- och Spritcentralen. I början fick
hon lämna dottern än här och än där,
någon barnomsorg existerade inte.

Till slut placerades flickan i ett foster-
hem utanfor Eskilstuna, eftersom prob-
lemet med barntillsyn inte gick att lösa
på annat sätt.

- Vad skulle jag göra? Jag hade inget
val, säger Dagmar och slår uppgivet ut
med händerna.

- Allting var svårt under den här
tiden. Jag bodde ihop med en annan
kvinna, hon var gift med en kamrat till
Gösta. Vi levde på potatis och lök som
vi stekte upp i vatten. Ibland, någon lör-
dag, kunde vi ha råd att köpa oss en liten
korvbit och ha fest på.

Fyra månader innan Gösta blev fri
lyckades Dagmar få en lägenhet i Aspud-
den. Och dagen när han väl stod där, livs
levande, hemma igen, efter tre års bort-
varo, blev han mottagen av Dagmar och
dottern Britt.

- Man kände sig litet främmande,
och det är klart att man var ju alldeles
förstörd i nerverna efter den där tiden.
Den tog på vårt äktenskap också, men
sedan dess har det väl gått för oss som
för alla andra. Vi har fått slita på, hela
livet, för att klara oss.

Kamraterna hemma i Aspudden hade
gjort en insamling tills Gösta kom hem.
1.000 kronor hade man samlat in, en
otrolig summa på den tiden.

- Jag kommer ihåg att vi köPte en
säng för de där pengarna, säger Gösta.

- Ja, och en liten barnsäng till Britt,
fyller Dagmar i.

Hålen var många, så det var inga Pro-
blem att göra sig av med bidraget. Det
var svåra tider för familjen, även sedan
Gösta kommit hem ifrån fängelset. Lån-
ga perioder gick han arbetslös. På som-
rarna, när det var varmt, arbetade han



som murarpettring för 50 öre i timmen.
Dagmar hade börjat jobba som städer-
ska på byggarbetsplatser, ett tungt och
tröttande arbete.

På vintrarna fanns inga murarjobb.
- Då fick man hoppa in i snöröjning-

en, eller hugga timmer. Men jag var
mycket hemma och arbetslös under de
där vintrarna.

- Jo, man kunde komma hem efter
jobbet och hitta hela trappuppgången
alldeles nedklibbad av sirap, fnissar
Dagmar, då visste man att Gösta bakat
the-kakor åt hela grannskapet. Ungar-
na kunde stå i kö i trappan för att få sig
en nybakt brödbit med söt, söt sirap på.

BYGGDE EGNAHEM
1949 började Gösta och Dagmar byg-

ga det hus de fortfarande bor kvar i. Då
hade den lilla familjen utökats med
ytterligare två medlemmar, en dotter till
och en son.

Genom Stockholms småstugebyrå
fick de den här möjligheten. För 31.000
kronor fick man material och tomträtt,
sedan fick man själv utföra allt arbetet.

- Jagkommer ihåg att vi till och med
fick pantsätta min cykel för att få ihop
alla de pengar vi behövde för att sätta
igång, berättar Dagmar, men det mesta
fick vi ju låna förstås.

- Ja, det var ett slit utan like, fort-
sätter Gösta, man hade nio månader på
sig att få färdigt huset, och klarade man
inte det fick man betala straffränta. Oj,
oj, oj vad vi jobbade och slet, varje dag,
fdrst arbetet och sedan direkt ut till
huset.

- Ungarna fick klara sig mycket på
egen hand under den här tiden. Egentli-
gen fick de nog ta alldeles för mycket
ansvar medan de var så små, säger Dag-
mar och ser bekymrad ut.

Idag är de alla sedan länge utflugna.
Gösta har varit pensionär i nio år redan,
och Dagmar gick i pension för ett halv-
år sedan, hösten -85.

Politiken är fortfarande viktig för
dem båda, idealen från förr är lika
levande.

- Men då, då kunde man väl aldrig
tänka sig att vi skulle få det så bra som
vi har det idag, säger Dagmar med en
liten förundrad ton.

- Vi har slitit hela vårt liv, det har
varit tungt och hårt många gånger. Fast
vi har haft mycket roligt också, det har
vi, tillägger hon och tittar på Gösta som
nickar instämmande. I

"Def ar klort oft mon vor lu olldeles förstörd i ner-
verno efter den dor tiden. Def tog på vårf okten-
skop också, men sedon dess hor def vol gått för
oss som för ollo ondro.

Vi hor fått slito pö, helo livef, för oft kloro oss. "
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DAR VAR DET
VERKLIGHET
ALLT SCM HAN TRCDDE PA

Nisse Lött skododes ollvorliqt ov en gronot i börion ov
kriget och förlorode .no ogoi. Nör hon inte löngre fick
tiönstgöro vid fronten, beslöt hon sig för ott forsöko kom-
mo ut till ett kollektiv. I byn Fovero iArogonien fick hon
upplevo sitt sociolistisko porodis.

isse Lätt har varit syndikalist
i hela sitt vuxna liv. På sina
fem fingrar kan han varenda

detalj av sin syndikalistiska historia.
Och, som han säger, nu har han bråttom
att berätta allt eftersom han inte tror sig
ha så mycket tid kvar. Han är 79 är gam-
mal, född 1907.

Nisse är bondson från Kjula socken
i Sörmland, men tröttnade i tur och ord-
ning på att studera "eftersom jag ändå
inte hade något läshuvud", och pä att
arbeta i jordbruket. Så han lät helt soni-
ka meddela att "nu sticker jag till sjöss".

Och så gjorde han det.
Det var nu inte det lättaste i början på

trettiotalet, arbetslösheten var stor, även
bland sjömän. Men Nisse hade tur och
fick snart hyra på en skuta. Den gick
från Malmö till Stockholm, så den första
resan tog honom inte ut i den stora värld
han drömde om. Men han fick i sinom
tid flera tillfällen att mätta sin nyfi-
kenhet.

1930, eller kanske 1931, var han åter
utan arbete och satt i ett läsrum i Ame-
rikahuset nere vid Amerikakajen i Göte-
borg.

- Vi brukade gå dit alltsomoftast och
riva sönder den kolorerade veckopres-
sen för att stoppa i våra skor. Det mest
utmärkande för en proletär på den tiden
var väl att han hade trasiga skor, säger
han och skrattar.

MÄNN ISKOJAKT

- Medan jag satt där kom en annan
sjöman, troligtvis en gammal anarkist,
och gav mig en bok som hette Vildmar-
ken. Jag gick hem - jag bodde då i Stig-
bergsliden - för att läsa om spännande
jakt på lejon och andra vilddjur. Men
jag såg snart att det inte var den sortens
jakt det handlade om, utan om jakten
på det slags djur som på latin kallas
homo sapiens. Jakten på människor i
Amerikas Förenta Stater, i slakterierna
i Chicago. Jag fick läsa om hur de blev
utsugna på alla sätt, av alla slags män-
niskor. Jag fick också lära mig hur
många slags parasiter det finns som lever
på det arbetande folket.

- Det var någonting som klack till i
hjärnan på mig när jag läste den där
tjocka boken av Upton Sinclair. Han
gav oss inga råd om hur vi skall komma
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ur eländet, han bara visar på den enor-
ma nöd som existerar och att vi är elän-
diga som låter oss nöja.

Medan han pratar hoPPar han ideli-
gen upp från stolen, för att hämta böck-
er eller bilder eller någonting annat som
han vill visa. Rummet vi sitter i, eller rät-
tare sagt hela lägenheten, är från golv till
tak fylld med böcker.

Men det var UPton Sinclair och B.
Traven som gav honom hans första poli-
tiska insikter.

- Jag förstod att vi måste börja orga-
nisera oss nedifrån, för att sakta, sakta
gå framåt.

Något som Nisse också anser starkt
har bidragit till hans politiska utveckling
var det fängelsestraff på sex månader
han ådömdes vid en strejk i Landskro-
na, ett år efter det första mötet med
Upton Sinclairs författarskaP.

- Jag tror att det där fängelsestraf-
fet var det bästa som hänt i mitt liv. Jag
fick tillfälle att sakta ned, och framför-
allt att lära mig läsa ordentligt innantill.
Även om jag hade läst tidigare, så var
det ganska knaggligt.

U PPRORSEVANGELIUM
- De två första månaderna hade jag

inget annat att läsa än Nya Testamen-
tet. Gamla Testamentet hade fång-
vårdsstyrelsen förbjudit, den räknades
som pornografi och äventYrsbok.

Nisse läste Nya Testamentet fYra
gånger på raken, under två månader:

- Då stiger Jesus in till mig i cellen
med sina skitiga sandaler, sin dammiga
mantel och jag såg och förstod att det
var ju bara en vanlig luffare som gick
från by till by och predikade sitt eget
evangelium. Det vill säga, han predika-
de uppror mot kapitalisterna, det behö-
ver inte finnas några fattiga människor.
Han sade till folk att de behövde varken
kejsare eller kapitalister om de slog sig
samman och arbetade för människorna,
sig själva.

- Det var det syndikalistiska evange-
lium som föddes i mig den gången
genom Nya Testamentet, och som sedan
dess aldrig har gått ur. Det är ju så att
kapitalisterna behöver oss, men vi behö-
ver inte dem, konstaterar han och häm-
tar andan en kort sekund.

Våren -33 blev han fri och mönstrade
ombord på en båt med destination Spa-
nien. Innan han åkte iväg hade han hun-
nit organisera sig i SAC och läst en del

om syndikalismen i Spanien som impo-
nerat stort på honom.

Han anlände till Bilbao, och menar att
nu skedde den största omvälvningen i
hans liv. Han gick iland och sökte upp
andra syndikalister. De tog med honom
till en lokal, en syndikalistisk ungdoms-
klubb.

- Och vad fick jag se, här i analfa-
betismens hemland? Det stora bordet i
mitten av rummet var täckt av böcker
och tidningar. Och överallt pratade
man, det var nätt och jämt så att någon
lade märke till mig med min röda lugg
när jag steg in!

- Mitt i detta inferno som katolska
kyrkan skapat, var en studieverksamhet
igång, så intensiv att jag riktigt skämdes
över att vi i Sverige hade kämpat hårt for
att hålla igång en liten syndikalistisk
tidskrift. Här fanns det tidningar och
tidskrifter från vartenda litet hörn av
republiken! Här kämPade man!

- Och då förstod jag Plötsligt vad

den sociala revolutionen innebär, att det
inte bara är atlskjuta med kanoner och
gevär och bygga barrikader. Nej, man
måste se till att det finns ett organisato-
riskt underlag som man kan lita på när
det gäller. Man måste ha studerat och ha
klart för sig vad syndikalism, anarkism
och revolution betyder, hävdar han med
stark stämma.

KAMRATER AVRÅDDE
Detta var Nisse Lätts fclrsta möte mgd

det Spanien han bara några år senare
skulle återvända till, då i ett helt annat
syfte.

Han åkte iväg helt på egen hand, efter
att ha blivit avrådd med argumentet att
varje syndikalists uppgift i detta läget var
att stanna kvar hemma i sitt land och
kämpa för att non-interventionspakten
skulle upplösas, så att den lagligt valda
spanska regeringen inte skulle stå ensam
mot fascisterna.

Men han kunde inte gå kvar hemma

- 1nfu vandalisersdes kyrkorna. Man plockade ut alla avgrunds- PRESSENS BILD

figurer och inrrittode skolor och verkstcider. På sd siitt kom kyrkorna
tintligen till nytta.



- Jag hade lcist om revolutionen, l(ist ollt jag orkade om alla revolu-
tioner (Bildenförestciller mönniskor som brtinner papper under ett upp-
lopp i Madrid 1936).

PRESSENS BILD

de därifrån, berättar Nisse och myser
förtjust.

Han berättar vidare att Durutti ankla-
gades for att ha skjutit kardinalen av
Zaragosapå trappan till en bordell, och
därefter tvingades fly utomlands. Alla
katoliker förföljde honom vart han än
tog vägen och det var ett högt pris satt
på hans huvud.

Efter en mycket kort paus tittar Nis-
se upp och tillägger att han i ärlighetens
namn inte är riktigt säker på om allt det-
ta är sant.

GRANATSPLITTER I ÖGAT
Columna Durutti vai stationerad runt

Zaragosa, och man hade stora problem
eftersom den inte hade några vapen. Nis-
se är bitter på centralregeringen som inte
skickade vapen. När de begärde hjälp
fick de till svar att man först och främst
måste inrikta sig på att hålla fascisterna
borta från Madrid och att Aragön-
fronten fick bli en senare fråga.

- Men vi gjorde olika framryckning-
ar och försökte räta ut fronten så att vi
den dag vi fick vapen skulle kunna göra
slut på alltihopa i ett enda slag.

Under en sådan framryckning blev
Nisse sårad. Han träffades av granat-
splitter i ena ögat. Fascisterna anfoll
först med bombplan och senare med
granatkastare.

- Sex granater kom alltid i följd,
sedan blev det ett litet uppehåll och det
var då man sprang. Vi hade fått order
om att gå till reträtt. Jag räknade en, två,
tre, fyra, fem, sex och så sprang jag. En
gång till, men då kom jag bara till fem
och sen låg jag still och tänkte att den
sjätte granaten nog fan hade krossat
mig.

- Man har ju ända från barndomen
inte hört annat än om gud och jesus och
fan och alla deras släktingar, så det ärju klart att det är detta som rör sig i
huvudet på en. Och jag ligger alltså här
och tänker att den sjätte granaten har
krossat mig och att allt är slut. Men så
tänkte jagatt, om jag ligger här och tän-
ker och är död, då skulle ju prästjävlar-
na ha rätt. När jag tänkt den tanken
klart får jag en sådan chock att jaghop-
par rätt upp och då ser jag att det inte
var i prästernas helvete jag hamnat, utan
att jagvar kvar i kapitalisternas helvete.

Nisse blev så småningom ford i säker-
het bakom linjerna, till ett sjukhus där
han blev omskött under ett par måna-
der. Granatsplittret hade träffat så otur-
ligt att hans öga måste opereras bort.
När han var på benen igen gav han sig
åter av till fronten, men blev hemskic-
kad på grund av sin dåliga syn.

- Då beslöt jag mig för att försöka
komma ut till ett av de kollektiv som bil-
dats, och det fick jag. Jag kom till en
liten by som hette Favara i Aragonien,
och tiden där är kanske en av mitt livs
trevligaste upplevelser. Jag hade ju läst
om revolutionen, läst allt jag orkade om
alla revolutioner.

TRÖTT OCH SMUTSIG

- Jag kom dit i juni 1937 . Från järn-
vägsstationen var det ett par kilometer
in till byn, så jag tog bussen och klev av
vid torget. Där var några människor,
bland annat en gammal anarkist och
skomakare, som hette Gari. Han tog
mina papper och tittade på dem, jag vet
inte, de hade kanske ringt och talat om
att jag skulle komma.

och veta att kamraterna nere i Spanien
slogs för sin frihet. Han tog tåget till
Paris och åkte sedan vidare till Barcelo-
na, dit han kom precis efter nyär 1937.
Så småningom placerades han i Colum-
na Durutti, i Pina del Ebro, uppe i Ara-
gonien.

Om syndikalisten Durutti, som
ursprungligen kom från Leön, har Nis-
se många och spännande historier att
berätta:

- Det här var ju långt innan våra
dagars gossar började råna postkontor,
men Durutti han klev rätt in på banker-
na och sade att "vi behöver lite hjälp till
organisationen" och så gick han där-
ifrån med stora summor pengar.

- En gång kom han över en miljon
franska franc med hjälp av det gamla
välkända tricket attlätaen man lägga sig
ned mitt i gatan när en värdetransport
var i annalkande. När chauffören stan-
nade for att se vad som stod på hoppa-
de Durutti blixtsnabbt in i bilen och kör-
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- Så sa han "du skall ligga hemma
hos mig inatt", och vi kom hem till
honom. Jag var väldigt trött och smut-
sig. Man har ju inte tid att tvätta sig varje
dag när det är revolution, fnissar Nisse.

- I alla fall, jag fick litet mat och
sedan fick jag gå och lägga mig uppe på
vinden. Innan jag somnade kom en gam-
mal gumma och hämtade mina kläder,
och jag tänkte att nu måste jag väl skäm-
mas . . . De var hemskt smutsiga!

- När jag vaknade nästa morgon
förstod jag att jag hade sovit väldigt
länge. Vid sidan av sängen låg mina klä-
der rena och torra och nystrukna. Jag
gick ner i köket och sade att jag var led-
sen över attiag sovit så länge. Jag hade
ju kommit dit för att arbeta.

Men Nisse blev lugnad av Garis älds-
te son, som försäkrade honom att det
skulle nog bli tid över till arbete, nu skul-
le han äta en ordentlig frukost och sedan
bekanta sig med byn.

- Redan när jag kom hade jag lagt
märke till att byn saknade kyrktorn och
på min forsta rundvandring fick jag för-
klaringen.

Anarkisterna hade ofta blivit ankla-
gade för att vandalisera kyrkor, men det
gjorde de alls inte, enligt Nisse:

- Nej, i dessa kyrkor gjorde man
rent hus, kastade ut alla avgrundsfigu-
rer och inrättade skolor och kooperati-
va affärer och verkstäder. På så sätt kom
kyrkorna äntligen till någon nytta.

Men tornet hade man ingen använd-
ning för, så det plockades ner, sten för
sten, och användes till att bygga en oliv-
oljefabrik.

Revolutionen kom till Favara den l9
juli 1936. En officer hade kommit till
byn för att samla de fascistiska krafter-
na och krossa arbetarrörelsen.

- Fascisterna hade för sig att kunde
de bara skjuta en eller två ordfÖrande
eller kanske en sekreterare så skulle
saken vara klar. Men vad de inte hade
förstått var att arbetarna och bönderna
i Favara hade lyssnat till vad Durutti sagt
om att varje arbetare och bonde måste
vara beredd att, när den dagen kom, for-
svara sin stad, sin by, sitt kvarter, om
så med livet som insats.

GEVAR OCH HÖGAFFLAR
Så när fascisterna kom för att erövra

byn möttes de av ett uppbåd av arbeta-
re som inte hade något annat än sina
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gamla jaktgevär, en och annan revolver
och några högafflar att försvara sig med.

- Men på morgonen var bYn i arbe-
tarnas händer och man höll ett möte på
torget där man slog fast att "nu hade
revolutionen kommit till Favara; från
och med nu fanns ingen herre och ingen
dräng; all den omkringliggande jorden
var fri att bruka för den som ville, men
bara ett så stort stycke som man kunde
bearbeta utan lejd arbetskraft". Och så
beslot man inrätta ett bondekollektiv,
och att alla storgodsägarnas och kyrkans
ägor skulle tillfalla kollektivet.

Nisse bodde i kollektivet från mitt på
sommaren fram till december.

- Det som jag fick uPPleva här till-
sammans med de aragonska bönderna
var något av det viktigaste som inträf-
fat under de senaste hundratusen åren.
Detta att enskilda bönder och enskilda
arbetare startar fabriker och verkstäder
och sätter igång att odla jorden utan
hjälp av några institutioner, utan några
slags kommissarier eller poliskonstaplar.

- Under min tid i Favara såg jag inte
ett enda vapen, inte en enda soldat, säger
han och understryker detta med en efter-
tänksam nickning innan han fortsätter
sin berättelse:

- När revolutionen utroPades från
torget i byn så anslöt sig genast mer än
hälften av byns befolkning. Inte bara de
som man kallar skjortlösa, nej även de
som jag skulle beteckna som borgare.
Snickare, skomakare, smeder, till och
med en fabrikant.

Kvinnorna fick från och med nu sam-
ma rättigheter som männen, lika myc-
ket betalt som männen. De fick själva
välja om de ville fortsätta att vara hus-
mödrar och ta hand om barnen, eller gå
ut och jobba.

FRID OCH FRÖJD
Och det bästa av allt, enligt Nisse, var

att allt detta fungerade i praktiken.
Arbetet i bondekollektivet var väl

organiserat. Man hade delat upp sig i
grupper på mellan tio och femton man,
alltefter yrkeskunskaper, kamratskap
och lust.

Grupperna i sin tur valde varsin dele-
gat, som tillsammans diskuterade det
fortsatta arbetet.

- När vi kom på morgonen visste vår
delegat precis vad vi skulle göra under
dagen. Och blev vi av någon anledning

klara mycket tidigt gick vi iväg och
hjälpte våra andra kamrater. Så gick
arbetet från dag till dag, i frid och frojd,
berättar Nisse med en gnutta längtan i
rösten.

När han berättar om sin tid i Favara
har han inte fullt så bråttom längre. Han
saktar ned, gör flera pauser, minns fle-
ra personliga saker. Han är bestämd när
han säger att detta i sanning var rena
rama paradiset.

Men så en dag störs friden. Den spans-
ka republiken var ju trots allt i fullt krig
mot fascisterna, eller den bruna pesten,
som Nisse föredrar att kalla dem.

När Nisse kom till mötesplatsen en
tidig morgon hade byborna beslutat sig
för att lägga ned arbetet i protest mot att
republikanska regeringstrupper hade
tägaI in i Aragoniens huvudstad Caspe
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- Det som gett mitt liv ndgot vrirde cir det som jag fick uppleva i Fauero. Dcir var
det ju verklighet, allt det dör man trodde på, alla idealen.

och arresterat böndernas valda fortro-
enderåd, som skulle samordna de olika
kollektivens aktiviteter.

Regeringen ville förstatliga kollekti-
ven och detta reagerade de syndikalistis-
ka kollektiven mycket starkt emot.
Regeringstrupper hade också gått in i en
del kollektiv och tagit delar av den kol-
lektiva jorden.

Nisse är djupt upprörd över den här
utvecklingen. Fortfarande anser han
detta, att tränga sig in i befriade områ-
den och beröva människor den jord de
tillsammans erövrat från kyrka och stor-
godsägare, vara ett brott som övergår
hans fdrstånd.

Under arbetsnedläggelsen i Favara
åkte Nisse till Barcelona, eftersom han
ändå "inte skulle göra någon nytta".
Han kom tillbaka till byn och stannade

några veckor innan han till slut beslöt sig
för att åka hem:

- Kamraterna hemma hade skrivit
och bett mig komma. Är du inte klar
med dina upplevelser därnere än? fråga-
de de. De ville att jag skulle komma så
snart som möjligt for det var fruktans-
värt mycket att göra hemma i Sverige.

Nisse har varit i Spanien flera gånger
sedan dess:

- Det som har gett mitt liv något vär-
de är det som jag fick uppleva i den där
byn, Favara. Där var det ju verklighet,
allt det där som man trodde på, alla idea-
len. Jag måste nog säga att jaghar gjort
allt vad jag har orkat för att mina ideal
skall leva vidare. Så jag dör nog nöjd,
trots allt.



DOLORES IBARRURIS
AVSKEDSTAL TILL DE INTER.
NATIONELLA BRIGADERNA
BARCELONA, SEPTEMBER
r 938

et ör svört ott rikto nÖgro ovskedsord till Interno-
tionello brigodens hlöltor, för vod de giort och vod
de ör.

Det ör en könslo ov kvol, en oöndlig smörto som snör
sommon vöro strupor. . smörto inför dem, de som nu

ger sig ov, de högsto mönskligo ideolens soldoter, förbon-
node isino fosterlond, förfölido ov ollo folks tyronner.

Smörto inför dem, som stonnor hör for olltid, som vilor
i vör iord och i det diuposte ov vÖro hiörton, och som lever

vidore krönto i vör könslo ov evig tocksomhet.

Ni kom hit till oss f rön ollo roser och folk, som vöro brö-
der, som söner till det odödligo Sponien, och under kri-
gets hördoste dogor, nör den sponsko republikens huvud-
stod vor hotod, vor det ni, toppro komroter ur Internotio-
nello brigoden, som med ert hiöltemod, er offervilio och

komplust, bidrog till ott röddo Modrid.

Och Joromo, Guodololoro, Brunete, Belchite, Levonte
och Ebro besiunger i odödligo strofer modet, osiölviskhe-
ten, topperheten och disciplinen hos Internotionello bri-
godens mön.

För försto gÖngen i historien om folkens komp sö blev

den Internotionello brigoden ett exempel pö hur ett lond,

vört Soonien vors frihet och oberoende hotodes, kunde

erbiudos en södon hiölP och stöd'

Kommunister, sociolister, onorkister, republikoner, mön

med oliko hudförg, oliko ideologier och mostridigo reli-

gioner, men som ollo hyste en innerlig körlek tillfrihet och

röttviso, kom hit for ott förutsöttningslöst onsluto sig till oss.

De gov oss ollt, sin ungdom eller mognod, sin kunskop

och sino erforenheter, sitt blod och sitt liv, sino forhopp-
ningor och drömmor. . och frÖn oss begörde de inget.

Mon söger ott de ville ho en plots i kompen, ott de sög

det som en öro ott do för oss.

Sooniens fonol . . . hölso desso hiöltor, bugo er för sö

mycken mortyrskoP!
Mödrorl Kvinnor! Nör ören gör och krigets sÖr

de smörtsommo minneno och blodigo dogorno övergött
till ett liv ifrihet, fred och völstönd, nör grömelsen mild-
ros och ollo sponiorer kon könno stolthet över sitt frio fos-
terlond, tolo dö med ero born, berötto for dem om Inter-
notionello brigodens mön.

Berötto hur de tog sig över hov och berg, över boio-
nettbevokode grönser, för ott i vört fosterlond böro frihe-
tens fono, för ott kömpo och dö för Sponiens frihet och
oberoende, som vor hotot ov tysko och itoliensko foscister.

De lömnode ollt: körlek, fosterlond, hem, lycko, moder,
hustru, syskon, born och kom till oss, för ott sögo: Hör
ör vi! Er sok, Sponiens sok, ör vör. Det ör en ongelögen-
het för helo den fromÖtskridonde och fromötströvonde
mönskligheten.

ldog gör de, möngo tusen stonnor hör och hor fött sin

sisto vilo i Sponiens iord, med ollo sponlorers evigo tock-
som het.

Internotionello brigodens mön! Politisko orsoker, stot-
ligo övervögonden, förhoppningen ott nö de mö1, för vil-
ket ni gov ert blod och grönslöso ödelmod, ör nu onled-
ningen till ott ni reser tillboko till ero hemlönder, och möngo
ov er i pötvingod londsflykt.

Ni kon reso stolto. Ni ör historien, ni ör legenderno,
ni ör det heroisko exemplet för solidoritet och demokro-
tins universolitet, i motsots till den fulo och fogsommo ondo
som finns hos dem som dror upp riktlinier för demokrotin
somtidigt som de sneglor mot pengor och industrioktier,
som sko röddo dem frön vorie foro.

Vi sko inte glömmo er, och nör fredens blommo, som
flötos sommon med den sponsko republikens logerkrons,
blommor, dö - kom tillbokol

Kom tillboko till oss, hör finner ni ett fosterlond, ni som
inget hor, ni som blivit berövode vönskop, sko hör finno
vönner, och ni skoll ollo hör mötos ov helo det sponsko
folkets körlek och tocksomhet, ov oss som i dog och i mor-
gon med full kroft kommer ott ropo - leve Internoiionel-
lo brigodens hlöltorl
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- Det är som om deras uPPlevelser
under kriget har fått dem att under res-
ten av sitt liv bli övertygade fredsan-
hängare. Många av dem är aktiva i
fredsrörelsen, de flesta är mycket intres-
serade av vad som händer i Nicaragua,
El Salavdor, Afghanistan, Sydafrika -överallt där folk kämpar.

- Och de ställer sig alltid på de för-
trycktas sida.

- Men just det att de är sådana freds-
kämpar, det har nog gjort störst intryck
på mig, säger Mekki.

Kerstin nickar instämmande och skju-
ter in:

- Ändå skulle de göra samma sak en
gång till om det var nödvändigt. Trots
att kriget forlorades tycker de att det var
riktigt det de gjorde den gången.

De senaste två åren har Mekki Karls-
son och Kerstin Gustafsson använt all

,ledig tid till att intervjua de Spanienfri-
villiga som fortfarande lever. Det har
varit en kamp med tiden. Flera av dem
de talat med är nu döda.

De är båda journalister. Mekki har
just fått sitt drömjobb - informations-
sekreterare på Nicaraguas ambassad.
Kerstin jobbar på radion.

De träffades på journalisthögskolan
i Stockholm 1979.

- Vi skrev ett examensarbete ihoP,
berättar Kerstin.

- Det handlade om utPlacering av
kärnstridspetsar i Europa. Vi blev först
underkända - inte tillräckligt objektivt
tyckte institutionen - men vi stod på oss
och till sist var de tvungna att godkän-
na uppsatsen. Allt som stod i den var ju
riktigt.

- Då märkte vi hur bra vi jobbade
tillsammans, säger Mekki. Och att vi
kunde lita på varandra.

Kerstin hade nämnt att hon ville
intervjua Spanienveteraner redan då.

Hon hade särskilda skäl att intresse-
ra sig för de spanienfrivilliga. Hennes
pappa hade varit en av dem.

Hennes familj brukade delta i sam-
mankomster som De Svenska Spanien-
frivilligas kamratförening ordnade, de
gick under republikens fana fÖrsta maj,
många veterander kom och hälsade på,
och Kerstins pappa hade alltid basker,
en symbol för de spanienfrivilliga.

Kerstin kommer inte ihåg när hon
först fick reda på att hennes pappa varit
spanienfrivillig.

- Det känns som om jag alltid har
vetat det. Kanske jag frågat något om
baskern.

- Mitt tidigaste minne av att det var
något särskilt med honom är från en
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Mekki Karlsson och Kerstin Gttstafsson.

Kerstin, Mekkl
och gubborno

ro ör.
Det blev en komp med tiden.

Nör Mekki kom hem
meningsfullt ott göro.

frön Nicoroguo, letode
Kerstin hode en idd som

hon efter nögot
hon burit pö i fle-

PEKKA

turistresa vi gjorde i Spanien. Jag var väl
en fem sex år.

- Jag kommer ihåg att mamma var
så rädd hela tiden, för att pappa skulle
prata politik. Det brukar han alltid göra.

Hon tuggar pä en penna.

- Men han vill inte Prata om sin tid
där nere. Han har aldrig gjort det, jag
vet inte varför. Men jag har alltid
respekterat det.

Kerstin hade tidigt bestämt sig för att
bli journalist. När en av de spanienfri-
villiga blev mycket sjuk bad Kerstins
pappa och hans kamrater henne att
intervjua mannen innan han dog. ,

Kerstin lånade en bandspelare och
gick upp på sjukhuset.

- Han var mycket svag - men när
han talade kunde jag se honom som en
ung man som deltagit i något storslaget.

- Det var en oerhörd upplevelse,
men jag var alldeles för ung, jag kunde

inte göra något av den. Men bandet hade
jag kvar.

- Sedan dess har det funnits i mig,
som något som jag skall göra, en upp-
gift som jag har. Någon måste ju göra
det.

- Jag kommer ihåg precis när vi
bestämde oss, säger M .kki som suttit
tyst ett tag.

- Vi promenerade i Rålambshovs-
parken och solen lyste. Jag hade just
kommit hem från Nicaragua.

- Du var ganska omtumlad efter din
resa. Det hade hänt något med dig där,
avbryter Kerstin.

- Ja, jag hade vaknat upp på något
sätt. Tänkte mycket på vad jag skulle
använda mitt liv till, vad som var vik-
tigt och vad som inte var viktigt, säger
Mekki och fortsätter:

- Och när du talade om att intervjua
de där männen så kände jag att det var
precis vad jag ville göra.



- Jag blev jattelycklig, säger Kerstin.
Det kändes som en tung börda lyfts från
mina axlar. Nu var vi två, och jag visste
att det skulle bli av. Arbetet hade varit
för tungt for mig ensam. Och det var ont
om tid.

Ungefär 500 svenskar hade åkt ner till
Spanien. Hälften av dem kom tillbaks
efter kriget. Nåir Kerstin och Mekki bör-
jade fanns ett 60-tal fortfarande i livet,
spridda över hela landet. Nu har de
intervjuat 44 av dem. Ett sisyfusarbete,
som Kerstin och Mekki inte visste om de
någonsin skulle få publicerat eller ännu
mindre få betalt för.

De lyckades få några stipendier och
tog också kontakt med arbetarrörelsens
kulturhistoriska sällskap, som de trod-
de skulle kunna hjälpa dem.

- Det var innan vi fick klart för oss
att Spanien alltid har varit ett dåligt sam-
vete för socialdemokratin, förklarar
Kerstin.

- Det var ju socialdemokraterna som
skrev under noninterventionspakten,
och det var socialdemokraterna som
utfärdade forbud för människor att åka
ner och gå in i de internationella briga-
derna.

Till en början verkade sällskapet
mycket intresserat, men efter hand blev
det klart att därifrån skulle Kerstin och
Mekki inte få hjälp med någon publi-
cering.

- Nu säger de att de eventuellt sjal-
va skall göra en bok. Jag vet inte. I alla
fall har de försinkat oss enormt, säger
Kerstin.

De fick kontakt med dokumentär-
redaktionen på Sveriges radio, och har
gjort några program for dem.

- Radion har stöttat oss mycket,
både med pengar och utrustning, säger
Mekki.

De började med att försöka läsa allt
de kom över om Spanska inbördes-
kriget.

- Jag fick en chock när jag letade
efter svensk litteratur, säger Mekki. Det
fanns inga böcker. Om finska vinter-
kriget finns det massor skrivet, men om
Spanien - ingenting. Några självbio-
grafier utgivna på småförlag, tidnings-
artiklar, någon rapport.

Anledningen till bristen på svensk spa-
nienlitteratur tror de är att från Sverige
åkte så gott som bara arbetare. Från
USA och England t ex kom många intel-
lektuella.

- De flesta som åkte från Sverige var
sjömän. Och nästan alla var organisera-
de kommunister, förklarar Kerstin. De

har inte haft stora möjligheter att doku-
mentera sin historia.

- Den första intervjun jag gjorde
blev en lyckoträff, berättar Mekki.

- Jag var ganska nervös. Dels tyck-
te jag alt jag visste för lite, och sen var
det en stor sak för mig att tala med en
helt okänd äldre man, utan att ha en tid-
ning bakom mig.

- Men jag hade int behövt oroa mig,
han tog kommando helt, och berättade
i flera timmar. Det var som om han haft
ett uppdämt behov av att tala om sina
upplevelser. Jag bara satt där med sto-
ra ögon och bytte band när det
behövdes.

- Det var den bästa lektion i Spans-
ka inbördeskriget jag kunde få.

- För många har det varit första
gången sedan de kom hem som de pra-
tat med någon om kriget, förklarar
Kerstin.

- Det verkar som om de försökt
glömma. Deras vänner stupade bredvid
dem, de har varit med om fruktansvär-
da upplevelser. Många har haft mar-
drömmar i år efteråt. En hel del har ju
också fysiska skador.

- Ibland har det varit svårt, för när
de väl börjat tala så kommer också de
plågsamma minnena upp. En man bör-
jade gråta när jag talade med honom.
M;-kki blir tyst ett tag.

- Då kändes det nästan som om jag
utnyttjade honom.

Kerstin har haft liknande erfarenheter
men säger också:

- De har blivit lurade så många
gånger. Talat med journalister som säger
"Dig skall vi skriva en bok om" eller
lämnat ut dagböcker och fotografier till
folk som sen inte har gjort något av det.

- De har aldrig fått någon riktig upp-
rättelse, fortsätter hon.

- De flesta har haft det svårt efter att
de kom hem. Visserligen fick de inga
fängelsestraff, men en hel del blev inter-
nerade under andra världskriget. Många
har haft svårt atlfäjobb. Nästan alla är
fattiga.

- El Mano-monumentet vid Katari-
navägen i Stockholm, som är det enda
minnesmärket av de stupade i Spanien,
fick de kämpa för i mångaär innan det
restes.

- Därför är det så viktigt att vi slut-
for vårt arbete. De vill ha ett dokument.
Det skall bli en bok, om vi så måste beta-
la den själva.

Kerstin fortsätter:
- De är så fina människor. Ibland

tror folk att spanienkämparna blev alko-
holister när de kom hem, men så är det

inte alls. De flesta har fortsatt att käm-
pa for samma ideal som de hade den
gången.

- De var inga äventyrare som älska-
de att slåss, säger Mekki. De tycker illa
om krig. Men de hade en stark klass-
känsla och visste vad solidaritet var.

- De hatar krig.
Kerstin och Mekki har rest i Spanien

och besökt de platser som var avgöran-
de under Spanska inbördeskriget. Där
intervjuade de också general Lister. Han
är en folkhjälte som först var med i
Spanska inbördeskriget och under and-
ra värlskriget blev general i röda armön.
Han har levt nio år av sitt liv i krig.

- När vi traffade honom sa han "Det
är alltid kriget människor frågar mej
om. De glömmer att jag arbetat for fred
i25 är". Han hade tillhört Världsfreds-
rådets presidium.

Har det betytt något för intervjuerna
att de är kvinnor?

- Ja säkert, säger Mekki utan att
tveka.

- Med oss talar de om andra saker
än de skulle gjort med män. Och vi stäl-
ler nog andra frågor också. De talar om
känslor. Att de varit rädda till exempel.
Och om relationerna till anhöriga.

- Vad har arbetet betytt för er? frå-
gar jag.

Mekki och Kerstin tittar på varandra.

- Det är svårt att uttrycka.
- Oerhört mycket.

- Det betyder mycket att ha fått agna
ordentligt med tid åt en sak. Att verkli-
gen få gå på djupet med något, säger
Mekki.

- Vi kan verkligen det här nu, säger
Kerstin.

- Och hela tiden dyker det upp över-
raskande saker, fortsätter Mekki.

- Som när jag satt och slog i arkiven.
Då träffade jag på en man som hade sla-
gits med Sandino i Nicaragua innan han
kom till Spanien.

- Ibland blir jag avundsjuk på den
medvetenhet som var så självklar for de
här männen och kvinnorna när de var
unga. Man undrar hur man själv skulle
reagera i samma situation.

Kerstin:

- Min kille är från Chile. Om situa-
tionen blev sådan att han ville åka till-
baka för att slåss mot juntan, tror jag
nog att jag skulle försöka följa med.
Låter det naivt? Jag menar, om det
fanns något vettigt för mig att göra där.

MONIOA DALIN
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DÖDA INTE
VÅRA MÄN
iii*rll*lil*11*

I Vi Mänskor 8 mars - ett roligt, fint
& intressant nummer - publiceras Vale-
rie Solanas jävligt fräcka "SCUM Mani-
festo" och Hagar Olssons kloka och för-
nuftiga "Den upproriska kvinnan".

Två analyser av kvinnan i dagens
manssamhälle. Valeri Solanas har till och
med en fix och färdig idölplan för hur
vi skall lösa alla dagens problem. Jag
skrattar högt och värms i hjärtat när jag
läser "SCUM Manifesto". Hela kroppen
fylls av hopp & energi.

Men. . . det är något ofullständigt
med artikeln. Tänkarna börjar på rätt
väg, men istället för att svänga av i kur-
van där framme, skenar dom iväg rätt ut
i rymden, överklycklig att äntligen ha hit-
tat vägen, glömmer hon tyvärr sedan att
se sig omkring i världen. Man måste vara
lyhörd när man väl kommit rätt. Det
finns inga RAKA spår & ENKLA lös-
ningar här i livet.

* Jag kan hålla med V.S. om att vad
som återstår för kvinnorna idag, om de
vill ha ett förändrat samhälle, är att stör-
ta regeringen & avskaffa penninghushåll-
ningen. . . inte att DÖDA ALLA MÄN.

x Mannen är inget biologiskt misstag.
Även om vi idag skulle klara fortplant-
ningen själva är detta moderna påfund
inget bevis för att mannen skulle vara
ONÖDIG. Mannen med sin sPeciella
k ro m o s o muppsd t t nilzg behövdes för att
vi skulle kunna föröka oss och bli den
folkmassa vi idag är.

x Manlighet kan man visst kalla en
sjukdom - men inte en bristsjukdom.
Den är inte biologiskt betingad, den är
skapad av samhället.

* Kvinnans egensinne har mannen
tydligt svårt att forstå sig på, men nån-
stans längst inne i en undangömd vrå av
själen, måste oxå mannen ha någon slags
individualitet, om än trampad på och
nästan dödad av samhällets hårda &
iskalla manlighetskrav.

* SCUM:s taktik för intensivt liv
genast är intressant om den bara vore lite
"bredare" och därmed inbegrep männen.
En total revolution för ett fÖrändrat sam-
hälle NU!

* Men revolutioner måste kanske gå
långsamt, för att allt skall hinnas med.
Mannen. . . skall inte han oxå förändras
kanske?

#

Hagar Olsson har kommit en bit läng-
re på "tankarnas väg". Hon angriper
KVINNANS SLAVSINNE, istället för
mannen. "Detta slavsinne är kvinnofri-
görelsens farligaste fiende", säger hon.
Att det sen är mannen som förslavar
kvinnan är ett faktum, men H.O. ger en
förklaring till mannens beteende. Men
att allt kvinnoförtryck skulle bero på
manlig sexualångest har jag lite svårt att
tro. Men det är säkert till stor del sant
& dessutom mycket intressant OCH out-
forskat!

Frågan är väl egentligen i dagens kvin-
nodebatt varför mannen är som han är
och hur han ska bli FRISK. Så som kvin-
nan skall få luft och livsrum i "det nya
kvinnosamhället" skall väl också män-
nen FÖRÄNORES och UTVECKLAS
till levande varelser?

Hur skall detta gå till?
DEBATT!

Tove Johonsson

DELA INTE
UPP TIDEN
:iltiititiilllrti

Läste med intresse artikeln "Tid är väl-
färd" och vill gärna ge mina synpunkter
på den tidsdebatt som författaren där
förde. När jag först läste rubriken tänk-
te jag - äntligen något intressant, någon
som sätter likhetstecken mellan tid och
välfärd.

Jag blev dock förvånad när Gun Fälth
försvarar en förkortning med att det
skulle bli tid över. Givetvis är det ju på
det sättet, det kan ju inte förnekas. Dock
skriver hon inte speciellt nyanserat utan
ser mest det hela från att all tid går att
dela upp och säger att den tid vi får över
kan vi använda som vi vill. Exemplet
Anna som beskrivs arbetar 30 timmar i
veckan och det är väl om jag förstår det
hela rätt vad 6-timmarsdag skulle inne-
bära om det genomfors. Det verkar emel-
lertid inte som om hon har någon tid
över precis, åtminstone inte så som det
är skrivet i artikeln.

Det går inte att diskutera tid på detta
sätt, jag tror det är fel. Att försöka dela
upp tiden innebär på något sätt att man
ändå aldrig får tid över. En del männi-
skor tror att tiden gär alt dela upp i oli-
ka typer av tid. Jag tror att det är det
största misstaget man någonsin kan

göra. Planera måste man dock göra och
det är på sätt och vis en tidsindelning
men vitsen är att planeringen inte får
vara det allena saliggörande.

Har du tänkt på att ibland kan det fin-
nas människor som har förmågan och
insikten att stanna upp och t ex prata
med någon under en tid även om det
finns saker som skulle "hinnas med". En
sådan människa har något som är pre-
cis motsatsen till det intryck jag får av
artikeln.

Det är grundläggande fel att diskute-
ra tid i statiska staplar eller diagram, för
tid kan aldrig mätas, inte ens med klock-
or, åtminstone inte med framgång.

Att släpa hem matkassar exempelvis
ses i artikeln som en isolerad händelse.
Den tid som det tar att släpa hem dessa
är avsedd till detta, alltså får inget annat
av intresse hända här. Det gör det ju
dock och det är det vi måste inse.

Det här händer:
När jag närmar mig min lägenhet med

dessa matkassar står herr Larsson utan-
för sin dörr och skall just stiga in. Han
tar initiativ till samtal och jag ställer ner
mina matkassar och lyssnar på vad herr
Larsson har att säga, efter vi avslutat
samtalet gär iag in till mig. Nöjd efter
att ha talat med den trevlige herr Lars-
son går jag sedan iväg till dagis för att
hämta mitt barn. Samtidigt som jag
hämtar träffar jag några barn som ännu
inte blivit hämtade. Jag leker en lek till-
sammans med dem innan jag och mitt
barn går hem.

Detta ovanstående exemPel ger
åtminstone mig innehåll ät mitt liv.
Något som jag kanske annars förgäves
skulle försöka använda min fria tid till.
Grip tillfället när det kommer!

Jagär enig med författaren att vi skall
sträva efter 6-timmarsdag. Men vi skall
inte inbilla oss att vi kan hantera den för
den sakens skull att vi jobbar kortare. Vi
måste i alla fall lära av dessa underbara
människor som redan nu besitter förmå-
gan att ta sig tid, som är kloka nog att
inte förstå tid indelad för olika aktivite-
ter. 6-timmars arbetsdag skall vi sträva
efter för att t ex ge tillfälle till studier'
socialt arbete rrl il, m m.

Med andra ord vet jag inte så mYcket
om att ha det som hon i artikeln. Men
jag tror mig ändå veta att i det jag skri-
vit i brevet ligger en del sanning.

Täck för det första numret jag läst av
er tidning (8:e mars) det blir förmodli-
gen fler och lycka till, ni tjejer behövs.

Stefon Andersson



Vod ör nymolthusionismen?

Vem vor Josephine Butler?

Kon en mon voro feminist?

FRAGA HJÖRDISI

Hiördis Levin ör en av Sverigesfrcimsto experter på kvinnohistoria.
Hon cir sedan lönge medlem i SKV.

I maj utkom hennes bok "Testiklarnqs herravälde" på bokförlaget
Akodemilitteratur.

är någon frågar mig om ämnet för min doktorsavhand-
ling brukar det gå till ungefär så här: Jag svarar att jag
forskar om Nymalthusianismen i Sverige på 1880-talet.

Vadå? Vad är nymalthusianismen?
Jo, det var en rörelse som utgick från Malthus. . .
Vem är Malthus?
Det var en engelsk präst och nationalekonom som levde i

England och i slutet av 1700-talet publicerade en bok som väckte
stort uppseende i hela Europa. Boken handlade om att folk bor-
de vänta med att skaffa barn tills de kunde försörja dem. De bor-
de vänta med att gifta sig tills de hade råd att bilda familj.

Malthus rekommendation väckte starka protester från många
olika håll. En del ansåg att han ställde alldeles för stränga krav
på de svaga människorna. I stället borde man lära dem att använda
preventivmedel så att de kunde ha sexuellt samliv, men undvika
oönskade följder.

Det var förespråkarna för den riktningen som kom att kallas
nymalthusianer. De höll nämligen med Malthus i allt - exem-
pelvis att befolkningen i ett land måste anpassas till det landets
befintliga näringsmedel - utom att de rekommenderade använd-
ningen av preventiva medel och metoder i stället för uppskjutna
äktenskap. De tillförde således något "nytt" till malthusianismen
och därav kom namnet "nymalthusianism,'.

När jag har kommit så långt i mina forklaringar över mitt
avhandlingsämne brukar den jag pratar med nicka instämman-
de. Jo, det där kände man ju till. Födelsekontrollrörelsen är ju
bekant om inte annat så genom Elise ottesen-Jensens verksam-
het. Och RFSU har ju alla hört talas om.

Men att de här idöerna uppkom så tidigt som på lgg0-talet i
Sverige är det inte många som vet och inte heller att de möttes
med ett starkt motstånd bl a av den tidens kvinnorörelse.

Om jag så går vidare i redogörelsen och berättar om de kvin-
nor som protesterade mot nymalthusianismen och säger att "abo-
lutionisterna" hade helt andra målsättningar än nymalthusianerna
och att de därför kom i konflikt med varandra, kommer frågan:
vad är abolutionisterna? Jq det var en rörelse som leddes av Jose-
phine Butler. . . Vem är Josephine Butler?

Och så måste jag förklara att hon var en engelsk prästhustru
som var starkt engagerad i kvinnorörelsen och särskilt gick in för
att rädda prostituerade kvinnor och att förmå männen att för-

bättra sitt sexuella beteende och sluta överge kvinnor som de gjort
med barn.

ad jag vill säga med det här är att de historiska kunska-
perna i sådana frågor som vi tycker borde vara självklart
att alla borde veta något om är så gott som obefintliga.

Och det är inte alls underligt. I skolorna får vi inget lära oss om
de kvinnor som gick i täten för stora folkrörelser i hela västvärl-
den: nykterhetsrörelsen, bildningsrörelsen, rörelsen mot sexuellt
förtryck.

När jag för några år sedan åtagit mig att revidera uppslagsver-
ket Focus i avseende på artiklar om kvinnor upptäckte jag att så
gott som alla filmstjärnor var, visserligen knapphändigt, men dock
nämnda, medan de flesta kvinnor som stått i ledningen för exem-
pelvis rösträttsrörelsen inte alls fanns med. Det fåtal som tagits
in i Focus omnämndes på grund av andra insatser de gjort, exem-
pelvis som pedagoger eller författare medan deras feministiska
verksamhet kom med i en bisats. Sällan angavs konkret vad de
uträttat i den vägen utan svepande ordalag som "betydelsefull i
kvinnorörelsen" fick räcka.

Hustrur till "stora män" fanns oftast med, men då alltid i egen-
skap av just hustrur till "stora män".

Hcijden av okunnighet råkade jag emellertid ut för när jag skulle
hålla föreläsningar på Kvinnocentrum i Stockholm, om tre på sin
tid kända kvinnosakskvinnor och läkare. En av dem var Sveriges
första kvinnliga läkare Karolina Widerström. I DN:s "på stan"
läste jag till min förvåning att de tre, för mer än femtio år sedan
avlidna damerna, skulle närvara vid min föreläsning!

Den här historiska okunnigheten har vi tänkt råda bot på genom
att öppna en frågespalt. Skriv till Hjördis lrvin, Vi Mänskor, Soli-
daritetsrörelsernas hus, Barnängsgatan 23,116 4l Stockholm eller
ring 64 88 6l mellan 8.00-10.00 och fråga om det Du undrar över.
Fråga om personer, organisationer, årtal och begrepp. Exempel-
vis: Vem var Susan B Anthony? När bildades den första socialde-
mokratiska kvinnoklubben i Sverige? Vilket år kom Berta von Sutt-
ners bok "Ner med vapnen" ut?

Ställ gärna frågor av den här typen: Kan en man vara feminist?
Ja, formulera dig hur du vill och om vad du vill och jag skall med
glädje kasta mig över frågan. Klarar jag inte svaret ensam så vän-
der jag mig till andra och söker hjälp.
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RECENSIONER
En kvinnlig ondsko
vöRrRnT. Allt börjar med

en gestalt som rör sig sakta ur
mörket - ett fragment, en,giss-
ning av tyg, en levande skulptur
som rör sig sakta mot mera ljus,
och mot tystnaden.

Ögonen försöker leta sig till
medvetenhet - där associatio-
ner och fantasier samlas och
växer detta som sker i
mörkret. '

**x
En timme och fem minuter

står det i programmet: en tid av
evighet har egentligen börjat, där
varje rörelse är sin egen tid och
jag slutar andas. Ljuset växer
ytterst försiktigt tills allt blir
bländande kritvitt: kvinnan och
rummet.

Den vita kvinnan, som i en
ritual, välkand för oss alla, bör-
jar gå runt sakta i rummet, längs
fyra sidor, i en kvadratisk dans,
huvudet böjt framåt med hän-
gande långt rött hår, halva krop-
pen böjd, armarna halvböjda
med två fingrar som pekar upp-
åt, som av besatthet. Hon går
sakta, metodiskt i en evig ritual
som en tusen år gammal tvångs-
tanke. Förtrollningen har skett.
Rytmen bara växer, oundviklig,
oumbärlig, hon accelererar,
springer och stannar med ett
skrik. Ur tystnaden växer otali-
ga groteska grimaser, skrik av liv
och skrik av outhärdliga skeen-
den. Döden är nära och livet out-
härdligt.

Så skönt, tänker jag att se en
kvinna gestalta de fula, mörka
krafter som bor i oss.

Den tomma scenen, mitt emot
oss en tvådelad ogenomskinlig
vägg, en skugga tecknar sig, tyg
som hänger och rör sig, ett pro-
visoriskt tält, ett växande moln
av rök, ljuset våixer sakta och för-
svinnel kommer igen för att
återigen tunnas ut, en rytm av
ljus och färg, ett drömt landskap
på gränsen av ingenstans, en
dikt. Musiken som en oändlig
spiral, uppåt och neråt, som en
oundviklig nödvändighet nära
intet.

Hennes grandiosa skugga
tecknar sig i en långsam och ritu-
alistisk rörelse mot den tunna
väggen: en vacker monstruös

varelse som vaknar ur sin tuse-
nåriga sömn. Väggen delar sig
och öppnas: där sitter hon som
en onämnbar form i förvandling
med sina minimala rörelser av
fångenskap. Hon jagar reflexer
av ljus (som skapas av hennes
egna rörelser med speglar kring
hennes huvud), hon jagar helt
besatt fiag tänker på katten
innan han dödar), hennes kropp,
svårt urskiljbar från en kompli-
cerad skulptur av papper och
tusen grova snören - materia i
rörelse, ett skapande kaos. Allt
sker sakta och oundvikligt. Luf-
ten är kompakt, Carlotta Ikeda

fyller varje partikel av luft med
sin oroande kraft. Luften andas.
Och röken bara våixer som kom
den ur hennes egen kropp. I en
upprepande och ödesdiger rörel-
se, fångar hon med glupsk mun
bytet ur sin hand: hon fullgör
den grymma ritualen, liv och
död, en kvinnlig ondska.

Det tunga monstret går ut ur
sitt skal, förvandlas till vit flic-
ka i tunn spetsklänning. För-
vandlingen har skett i ett magiskt
ögonblick. Den tunna flickan rör
sig försiktigt, nästan mekaniskt,
som manipulerad av en yttre
kraft. Hennes kropp är hämmad,

hennes leende groteskt. En ska-
da har skett. Dockan är fångad.
Och musiken som dikterar rörel-
sen med sin barnsliga, upprepan-
de, lekfulla rytm.

Det finns gråt i mitt skratt.
Hon sitter och jagar, ansiktet
mot golvet, sen tuggar hon sitt
byte i en upprepande, groteskt
njutningsfull grimas, ännu en
ritual.

rl.**

Den vita dockan klär av sig
och lämnar plats åt en naken
dansande kvinna. Förvandlingen
är fullständig. Kroppen är vitmå-
lad, ljuset minskar sakta, i mun-
nen en smak av jord.

En strimma salt borjar rinna
ner från taket, den rinner oav-
brutet, nära den nakna kvinna.
som en oundviklig katastrof,
associationer for mig till männi-
skorna i det radioaktiva området
i Sovjet, till oss alla. Ytterligare
en strimma salt börjar rinna ner,
bredvid kvinnan, och sen fler
och fler.

Nakenheten klär av rörelsen,
Carlotta Ikedas dans av minima-
la, kontrollerade gester styrs av
en koncentration som går genom
hela kroppen, svett och återigen
en smak av jord i munnen.

Kvinnan går in i sig själv och
sätter sig mitt under den rinnan-
de katastrofen, ihopkrupen, rör
sig sakta i faran.

Bilder av en onämnbar smär-
ta, smärtan bortom smärta.

Igenkännande, ett gripande
skeende, en kompakt tystnad i
publiken. Musiken: ett requiem,
en kvinnas röst, som börjar om
och om igen. Jag hör en kvinnas
gråt nära mig och tänker på den
läkande kraften i Carlotta Ikedas
dans: att röra vid det hemska, det
outhärdliga, att ge namn åt det
outsagda blir som en helande
ritual, en möjlighet till andlig
kraft.

Carlotta Ikeda lämnar oss i
ännu en ritual: hon tar emot våra
applåder som i en bön.

Mortine Durond
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RECENSIONER
Skrivonde och öngest
a

I instöngdo rum

t
Amoroso
Monus och regi:
M'oi Zetterling

Filmen inleds med en bild av
en nedgående sol över ett stilla
vatten. Gondolen gör att vi vet
att vi befinner oss i Venedig.

I samma ögonblick vi uPPtäc-
ker att gondolen är en ambu-
lanstransport stiger vi in i Agnes
von Krusenstjernas värld i Mai
Zetterlings tolkning. Agnes (Sti-
na Ekblad) värld är ångesten och
det vi kallar galenskaPen.

Från mentalsjukhuset i Vene-
dig får vi sedan en tillbakablick
på Agnes liv i en trång och slu-
ten högreståndsmilj ö. Färgskalan
är grå och tonen så verklig att en
enda vattendroppe skulle få det
hela att upplösas och försvinna.

Agnes skygghet och utanför-
skap blir plågsamt påtagligt i
närvaron av familjen. Hon vill
skriva och söka sanningen om sig
själv och sin miljö, för det Agnes
ser i spegeln är lögnen och hYck-
leriet.

En kvinna förstår Agnes och
avråder henne från det tilltänk-
ta giftermålet med en ung adels-
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man. Hon gifter sig istället med
den betydligt äldre David
Sprengel @rland Josephson). En
man med ett starkt adelshat, men
också förmåga att se Agnes ska-
pande begåvning och han
behandlar hennes återkomman-
de sjukhusvistelser som ett
naturligt inslag i hennes skaPan-
de arbete.

Tillsammans lever de i en
mörk och tillstängd lägenhet. Ett
tillstånd där bara vargtimmens
ångest existerar. Han driver ock-
så den högt anspända Agnes att
fortsätta att skriva, och skriver
det gör hon om kärlek och ero-
tik (med vissa tillägg av David
Sprengel), som ingen kvinna
gjort tidigare. Priset är ett kon-
stant hat och misstroende från
omgivningen, i första hand
familjen, vilket i sin tur driver
henne att söka utlopp i galen-
skapen.

Tillsammans med David
Sprengel reser hon till Venedig,
till ljus och värme i ett försök att

komma undan sitt förflutna.
Men insikten kommer att hon
aldrig kan fly ifrån sin familj och
den enda försoning som finns är
att berätta om familjen, om och
om igen för att kanske hitta san-
ningen om sig själv.

Agnes är den främmande
kvinnan, hon som är i vardande.
Agnes är varken kvinna eller
man i social mening, utan en
människa som ensam under sin
korta livstid försökte hitta en
mera passande roll. En kvinno-
roll som inte består i att välja
andra utan att också få välja sig
själv, att få tid och utrymme för
ett skapande liv på egna villkor.

Agnes får tid och utrymme för
skrivande mot hjälp och beskydd
av David Sprengel. Ett äktenskap
på sjukt och friskt där Agnes
böcker är deras barn.***

Att se Amorosa är att leva i sitt
eget inre. Det är en film som
väcker frågor men inte har någ-
ra omedelbara svar. Det är ing-

en film som förför med lättköp-
ta bildlösningar och högljudd
musik, utan den är väl avstämd
att föra oss in i Agnes ångest, vil-
ket gör att den berör vår egen
galenskap eller jag vill hellre
påstå vår kreativitet och vilja till
liv.

Amorosa är tillägnad förfat-
tarinnan Agnes von Krusenstjer-
na. Mai Zetterling har med fil-
men tagit oss med till Agnes hel-
vete, och tillsammans med sina
medarbetare skapat en film som
är personligare, mångtydigare
och mer oroande än det mesta på
filmrepertoaren, men också med
en förmåga att fä oss att se och
förstå lite mer om hur det är att
vara människa.

Gun Hedbom



SVENSKA KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND

Tack for pengarna!

ffi
ndr SKV eller Vi Mdnskor har varir i trångmåI. Vi har hel-
ler aldrig vädjat förgäves om stöd till våra insamlingar, och
jag vill giirna tacka alla dem sop qofast ger pengar till kuin-
nor och barn i Vietnam, till dagbarnhem i Nicaragua och
till sömnadskollektiv i Angola, förutom alla andra små
ochs tora insamlingar vi har haft under åren. Vi som sit-
ter i förbundsstyrelsen ver att våra insamlade medel verk-
ligen kommer till nytta och ger konk-ret hj:ilp åt kvinnor
i uwecklingsländerna.

En gång för inte så länge sedan, ndr vån eget land fort-
{arande var fattigc och underutvecklat, gick människor
från hus till hus och samlade pengir till inbördeskrigets
Spanien. Det finns fortfarande insamlingslistor bevarade,
bland annat. från f*[g, skogsarbetardistiikt i öst-Norge,
|pp mot gränsen till Sverige. Visst var de fattiga, skogsär-
betarhu_strurna, men de gav fem ellertio öre, öch tilliam-
mans blev dessa små kopparslantar en mäktig resurr.

I sin bok "Spaniens sak var vår", berättar ä.tt gr*le

Spanienkämpen Carl Mattson om hur värmlänningarna
reagerade, om spanienkommittderna som vd,xte upp ivarje
liten ort, om penninginsamlingar, om fackliga anilag och
om symöten som sydde barnkläder. Det var internatio-
nell solidariret då den var som bdst. Den 21 februari 1932
talade t ex vår egen Ada Nilsson på en möte i Arvika: 48:64
i kollekt. Pappersavd 96 på Gruvön i Grums anslog 25
kr till spanienhjälpen, och tog dessutom ut 2:50 per Äed-
lem. Verdandister i Deje samlade in kr 15:81 på ån möte,
och antog ett uttalande:

"Vi följer med spänning er heroiska kamp mot fascis-
terna - fcir värnandet av demokratin."

I hela Sverige samlades det in över fem miljoner kro-
nor. "Der var många som ansåg, att det behövde göras
något f<ir att stoppa fascismen - medan tid var."

Det var 3g lohala spanienkommittder i Värmland, och
22 frivilliga resre ned för att kämpa med vapen i hand.

Nu, femtio år senare, kan vi varistolta över dessas och
alla andra svenska arbetares solidaritetsaktioner genremor
det spanska folket.

Men solidarireten är inte död, det vet vi som dr SKV-
are. Vi ser dagliga bevis bland våra medlemmar på omtan-
ke och medkänsla med människor i nöd, och på en stän-
dig lojalitet med der egna f<irbundet och desJ tidning.

Aase Bang

Boktips orn Spanien
Vill du läsa mer om spanska
inbördeskriget?
Här kommer några boktips:
Gösta Andersson, Partisaner.
Ordfront, 1975.
Aryid Rundberg, En svensk
arbetares memoarer. Arbetar-
kultur, 1974.
Nordahl Grieg, Spansk som-
mer. Oslo, 1937.
Peter'Weiss, Motståndets este-
tik. Arbetarkultur, 1975.
George Orwell, Hyllning dll
Katalonien. Sv utg. 1974.
Carl Mattson, Spaniens sak
ver vår. Karlstad, 1982.
Sixten Rogeby, De stupade
för Spaniens demokrari, 1977,

Den 26-28 september 1986
anordnar SKV en iniCrnationellt
fredsseminarium på Nordens
Folkliga Akademi i Kungälv
(n:ira Göteborg). Temat på semi-
nariet blir:

Kvinnogemenskap för
fred - miliö - solidaritet

Miljöförstörelsen accelererar,
orättvisorna och fattigdomen i
världen ökar, konfl ikrorsakerna
blir fleroch fler, Vi måsre kom-

ma samman och dryfta alla dessa
problem. Hur arbetarvi hemma
med dessa frågor? Hur knyter vi
samrnan fred - miljö - solida-
ritet? Vad slags stöd kan vi ge
varandra? Hur fördjupar vi kon-
takter?

Föreläsare och deltagare till
.seminariet kommer bl a från
Sovjetunionen, Bulgarien, Kana-
da, Västtyskland och de nordi-
ska länderna.

Vi ber lokalavdelningarna art

snarast utse deltagare och anmäla
dessa till SKV, Viktoriahuset,
Linn€gatan 21, 413 04 Göte-
borg. Tel. 1it/14 40 28. Delta-
garantalet är begränsat till 60
personer. Kostnaden blir 100
krlperson. Resefördelning kom-
mer att tillämpas. Till allaanmåil-
da kommer sedan art skickas
fullständigt program.

Hrni Friholt

SKV:s internationella fredsseminarium



Varftir Sllar vi Dallas?
I Köpenhamn har det hållits

en Nordisk/Internationell kon-
ferens rörande kvinnor och de
elektroniska massmedierna md
föreläsare från USA, England,
Frankrike ltalien, Sverige, Nor-
ge och Danmark.- Konferensen var öppen tör
både kvinnor och män och hade
ca 50 deltagare från de nordiska
länderna.

Konferensen var indelad i fyra
teman som behandlade olika
aspekter av kvinnors förhållan-
dstill TV-mediet utifrån em femi-
nistiskt synrått.

Det var en mycket vdlorgani'
serad konferens, jag skulle beskri-
va den som "kvinnlig", på så sätt
att dessa kvinnor hade mycket
lite av forskarprestige kring sina
ideer. Det fanns en stor öppen-
het inför varandras synvinklar,
vilket gjorde att konferensen inte
gav ett enhetligt svar men där-
emot mängder av spännande
infallsvinklar kring kvinnors
förhållande till media.

Jag ska här ndan referera

1ågot iv vad som sades vid kon-
ierensen.

Ert tema var "Framför TV-
appareten", Sissel Lund (Media-
forskningen Norsk Rikskring'
kasting, Oslo) ansåg att TV svi-
ker kvinnornas informationsbe
hov. Kvinnors fråmsta informa-
tionskälla är veckotidningar.
Hon trodde att veckotidningar'
na har hittat en form som tillta-
lar kvinnor och har ett innehåll
ddr kvinnor och deras problem
gön synliga.

TV riktar sig till miin
TV ska rikta sig till bägge

könen, men efiersom mannen dr
normen riktar sig TV i princip
iill man och deras behov av
inftrrmation. Hon tycker att
både form och innehåll stöter
bort kvinnorna, men det dr fort'
farande möiligt att experimente
ra med nya former och d.irmed
uweckla TV-mediet.

Birgitte Tufte (Danmarks
Liirarhögpkola) och Flse Fabrici-
us Jensen (Sociologiska insiitu-
tet Köpenhamns universited
föreliiste om unga flickors TV-
anvindning och kulturella liv.

Flickors kultur ar en gömd

kultur. Det pratas mycket om
ungdomskulturer och zubkultu-
,.rl *.n det man i första hand
tinker d o"h talar om är pojkar.

Flickor socialiseras till att bry
sig om andras behov och söker
i förhållande iill andra söd och
bekiäftelse samtidigt försöker
hon hitta sin egen säran i en pat'
riarkal kultur där hon redan vet
och känner sin underordning.

Möjligheterna har ökat
enormt for bagge könen att
genom rnassmdia söka sig en
livsstil. Vad som är den stora
sldllnaden, mot tidigare tenena-
tioner, är att dagCns ungdom har
kunskap om alla livets hemlig-
heter lång1 innan den behövs.

Birgitte Tufte visade och benit'
tade om unga flickors videoex-
periment. Hon har kommit
lram till att det är bäst om {lic-
kor sidlva i Srqpp får pröva med-
iet, för så fon pgikar är med släp
per fliclcorna sina ambitioner
äch onksningar om att försöka.
Killarna experimenterar med
videotekniken når de prövar och
fli9-korna bearbetar sin kvinno-
roll.

E. Ann Kaplan (Rutgers Uni-
versity USA) dr intresserad av
hur film, TV "talar" till os åikå-
dare och ur vems synvinkel den
i.r berdttad, manlig eller kvinn-
lig. Eftersom hon anser att kvin-
nän iir fångad i en manlig fanta'
sivärld så fc;rxlker hon just nu
med psykoanalysens hjilp förstå
vad kvinnor niuter av.

Ann Kaplan har iust genom-
fört en undersökning av MTV
(Musictelevision). MTV startade
1981 och visar musikvideos dyg'
net runt. Hon konstaterade ett
under 20 o/o var kvinnliga sånger-
skor. t7 oÅ dr svarta och om det
är en svart som siunger, är alla
övriga rnedverkande vit*. Den
progressivitet som finns i roclr-
musiken är helt utilätad i MTV
I dessa musikprogram kan vi,
menar Ann Kaplan, urskilia fem
olika "blickar" (gase):

"1. Den klassiska voyquristi-
ska/fetischistiska blicken, vdl-
kand från Hollywood-filrnen;

2. Den falliskablickenr aggres-
siv manlig identifikation med
makrcn hos fallos;

3. Den pr*symboliska blic-

.ken: uppväck*nde ^v den
ursprungliga kvinnliga identi-
teteri;

4. Den feminisdika blicken: i
det socidlt medvetna videobud-
skapet;

5. Den feminina blickeru före
kommeri mellanrum idet domi-
nerande yjttet att se och i videos
med kvinnliga stjärnor som
överskrider givna mönsterl'

Undautag finns-i d; flä* rJr-r r.r d**r"
musikvideos ur ett manligt per-
spektiv men det finns som sagt
undant4g, n?ir sti?irnor som Don-
ni Sumr.ner, Tina Turner och
fråndörållt Anniå l-ennox fram-
tnider.'Dessa kvinnor kan trots
rypiska. kvinnliga sexualiserande
attribut (djupa urringningar,
korta kjolar, nätstrumpor etc)
överskrida gränsän och styra
blickån iiil ett kvinnligt sritt am
uppfatta virlden.-'*il;;*s h; alltid funnits
vilket bl a Greta Garbo, Bette
Davis och Katherine Hepburn
är åxempel på. Dct skulle vaå
intrgssant att forstå vad som gör
att vissa kvinnor och deras rol-
ler inte kan klämmas in i det
gängpe schemat av hora/oskuld.

ffJ:,:fJu*'n 
på *n annan

Ett annat tema behandlade
"TY för kvinnor'1

lnom filmen under 3Q 4S och
50*alen fanns en filmgenre,
melodramen, iom i Srterige är
benämnd "Snyftaren". Genren
var speciellt riktad till kvinnor

, och hadå en hvinni i huvudrol-
len och problematiken rörde sig
enban i intimsf'åren.

På S$talet i och med TVs
genombron övertogs geqryn av
TV Dät blev serier på dagtid s k
soap-operas. Namnet kom sig av

. att dCt förckom tvålreklam i
avsnitten.

Genren utvecklade sig sedan
rnot seiier på kvåillstid typ Dal-
las, Dynastin och Falcon Crest.

Genremässigt ken man inte
hänföra kvillserierna iill soap-
operafacket, efiersom ett.av kän-
nCtecknen på soapopera dr iust
dagdd och att handlingen ska
dlldra sig i "köket".

Michelle Mattelart {Universi-

tå de Paris) har bott i Sydameri'
ka och intresserat sig för den sP*
ciella typ åv soap'opera som
finns i sy{amerikansk TV, s k
Telenovellas.

Telenovellas visas varie dag
under många år och kan vil ses

som en variant av den för kvin.
nor välkända fölietongen.

En av de fundamentala asPelr
rerna når det gdller den hiir
typen av serier är TIDEN och
.iri i fo'*nUande tillkvinnors tid
och upplevelse av den $om reps
tition och evighet.

Telenorrellas dr ett avbroa i uå'
kig daglig rutin, som ständigt
repeteras. Samhallet gör oavltinat
arbete osynligt och serien i sin
tur fdrstärker och legitimerar
kvinnors arbetg vilket har ett
positiw vårde för kvinnorna.
Men det liggprockså i samhallets
intresse an integrera kvinnorna
till den dagliga rutinen och föra
vidare ea kapitalistiskt samhäl'
les idmlogi. Telenovellas ?ir legi-
timerande och alienerande

Michelle Mattelan levde i Chi-
le når Allende störtades och iakt'
tog då att kvinnorna rots med'
vetenhei och förståelse av den
ideologiska funktionen såg Tele
novellas och njöt av dem.

Behöver vi eslcapism
Varför behöver kvinnor ha

dessa behov av eskapism? Vad iir
det i dåras liv som är orsak till
detl En ennan viktig forsk-
ningsfråga är konstruktionen
eller skapandet av kön både nåir
det galler media och samhälle
Representationen dr ett annat
säti att undersöka kvinnors ioll
i media, nad är orsak? vad är ver-
kan? Refleketerar mårgl n al iteten
i media, samhälletl

Det hiir var några nisrcr från
en mycket viktig konferens med
tanke på den våldsamma media-
explosion vi står inför.Inom en
inte alltfdr avl'ågsen framtid kan
vi se ca 30 kanaler och det kom-
mir att innebära kulturella for-
iindringar. Konferensen var ett
farsAk ait sprida lite av den femi-
nisdska massmediaforskningens
resultat och vikten av att precis
som inom alla områden ha ett
kvinnoperspektiv.

Gun Hedbom



Verksamheten
i Stockholms
innerstad
har satt fart igen. På årsmötet 25
septembör tögs beslöts att den
art ående styrelsen skulle ersät-
tas-med en ärbetsgrupp diir alla
delar på an$varet och jobbet.
Speciell kontaktperson, Karin
Lindgren, och kassör, Gerd
Thambert, utsågs.

Under hösten hade avdelning-
en fyra arbetsgruppsmöten. 17
november hade vi en medlems'
rdff tillsammans med Fyrklö
vern. Vi pratade och åt, blev
informerade om Nicaraguain-
samlingen, och fick se dia-bilder

från en resa dll Llngern.
, Den 27 november hade vi ett
öppet möte om "kvinnorna i
kämpen i Sydafrika". Mötet var
bra åch ganska välbesökt. Lin-
diwe Mabuza, ANC-represen-

'tant i Skandinavien var inbjuden
som tålare, men förhindrad att
komma p g a sjukdom, I stället
fick vi intressant ny infoimaiion
av ANC-s kvinnliga kulturansva-
riga från Lusaka ElisabetJulius,' flykting från Syd"frtka sjöng för
oss. OBS! Samarrangemang med
Fyrklövern.'Hittills i år, 1986, har vi haft
tre arbetsgruppsmöten, samt err
medlemsmöte 13 februari.

Den I mars samlades vi på för-
middagen och sålde seden Vi

Priset är 1 000 kronor för allt
detta.

Vill du veta mer så ring eller
skriv till oss kontaktp*rån.r.

Kersti Grangröm, Hantverka-
regalan G, ,QzaB UMEÄ, iel
0e0/1394 64.- Hr*t, Älle-rgren, nofiqLruu-
gen 10 A, 902 37 LJMEÄ, tel
09A/n 42 45 (sommarbost
oea/4n a\.
Det iir RFaU Västerbotten

som tillsammans med ABF
arrangerar vandringen. Skicls ;n
Din åmälan till någon av kon-
taktpersonerna senast' :den
r.7.ie86.

N"ar vi erhållit din anmälan får
du preliminärt progr4ry.

Vdlkommen med anmälen!

Mänskor, samt samlade pengar
till daghemmet i Nicaragua. Vi
lyckades över förväntanl Sedan
demonstrerade vi tillsammans
denna soliga, men sorgliga dag.
Vi passerade platsen för Olof
Palmes tragiska dod och lämna-
de där variin ros eller nejlika.

På kvällen firade vi 8 mars i
Rinkebv Folkem hus tillsam-
mans med Tensta-Rinkeby soci-
aldemokratiska kvinnoklubb
och Svensk-Turkiska kvinnofö-
reningen. Även en grupp från
det latinamerikanska ALAM var
där. Det var en bra kväll rned
bl a information om våra resp
organisationCr. Liibeth Schultz
Flade om SKV, sång av Kaja
Älender, information om kvin-

aoraä$ situ*tion i Nicar4guaoch
Turkiet, teater av den tirkiska
gruppen Halk Oyuncular.

Den I april hade vi ett öppet
informationsmöte om kvinnor-
na i Nicaragua och vår insam-
ling. Den 27 epril ska vi träffa
Fyrklövern och tillsammans få
gqniala idåer om hur vi'ska
slva ihoppgngar:tillViklän-
skor. Den 14 maj ska vi ha ett
öppet möte om kvinnor i Sve-
rigq'idag, 'om ,bariren, ekono-
min. . . Vi har beslutat att göra
ett uttalande rnot den nedrust-
ning av den kommunala servi-
cen som drabbar barnen.

Dessutom har vi många idåer
kvar att förverkliga i framtiden!

Karin Bäckbro

Kvinnovandring
i Kitielfiäll
tftt?r8'f986.'" '

* Koppla,av från hem och arbe-

f ify;* dasar-och följ ;J på
Kvinnovandringl
* Upplev fialverlden ndr den dr
som vaclrast!
s Ldr känna kvinnor i eUa ata-
rar med olika erfarenheter!

Vi gör kortare och liingre turer
och varvar friluftsliv med diskus-
sioner kring kvinnors liv och
villkor. I programmet ingår ock
så kontakt- och rörelseövningar,
gymnasrik samr fi ?illkunskap,

Vi bor bekvämt'i hoielleis
vandrarhem och äter i hotellets
matsal. Vill du ha vegetarisk kost
går det bra, Resan utg'år från
Umeå med möjlighet tilt anslut-
ning efter nagenl

$o *ar ec ,,'
i Bäcksjö Umeå
3-8 aug 1985
. * unna dig en annorlunda sorn-
marvecka med spännande upp
levelser
* Upplev naturens skådespel i
Vackra Vilda Västerbonen
* Ldr känne män, kvinnor och
barn (över 5 år) med skiftande
erfarenhet

Vi diskuterar vår egen situa-
tion i simhället i d"g. Viktiga
frågor är t ex relationer, familj,
bern, ensamhet, att ta kontakt,
samlevnad under olika former
och sexualitet.

Vi arbetar mest i smågrupp,
men ibland även i storgrupp. I
programmet iogår också
avslappnings-, kontakt- och
röreliJövningar. Barnen har tcir
det mesta egq plo.gram under
barnpassarnas lednrn$.

Vi bor i tvåbäddsrum och
turas _om -att svara för rnatlag-
ning. Vi delar gemensamt friti-
den, men urrymme finns för
enskildhet.

Priset för MSU:s sornmarvec-
ka Zir t 400 krlvuxen och max
400 krlbarn. I d9t1a pris ingår
mat, logi, material, barnpassning
och transport mellan Umeå och
Bäcksjö.

- 
Vill du vera mer iå ring eller

skriv till
Billy Ederlcif
Tjärbrännarvägen 16
902 40 Umeå, wl}g0/19 23 04

_f,nmälan sena$ den ee iunidll vidstående adress!
Nåir vi erhållit din anmälan får

du ytterligare information och
ett preliminärr program.

Internationell kurs
på Kvinnofolkhög-
skolan '

Hur har kvinnor det i den s k
3;e världen?

Varför är så många faniga?
Hur har det blivit sål
Vilka iir medlen att bekämpa

fattigdgm öch oränvisor medl
Här? Diirl , :,

Detta är kursen fri,r dig som
har b<irjat "tänka inrernario-

nellt". som wivlar på de vanli-
gi forklaringerna tili varför folk
dr fattiga, för dig som vill räffa
redie världens kvinnor däi de
bor - kvinnor som arbetar för
en föriindring, kursen for dig
som iir hrädd atiti konsekven-
serna ay rtyainsikter.

XurriiJur' 8il9 1986*11/5

t9E7'(3 vaekoi), IJn csklrrsen
Fltrcrrtr böh $errbnftir {j en iäsa
tltt rua;i* 6#ti*n** i iärlr'#$;

Upplysningar om kursen och
anmdlan: Kvinnofolkhögskoian
t, $öreb.sr&' rel' ö'i/ii* eO

{ net* lOffirån}e}lef 031f 19 04
52 (Erni Friholt).

' gernensamt?
Kan vi ldra något av varandral
Borde vi kanske mötasl



Fredskongress
i Köpenhamn

Med anledning av Fredsåret
1986, kommer dåt att anordnas
en vdrldskongress i Köpenhamn
15-19 oktober 1986.--Kone..rren 

kommer bl a att
uJrnät" irågor som rör ned-
rustning, utveckling, nationellt
oberoende och försöka hitta

vägar för att uppnå politiska och
räitvisa lös_njrigar på internatio-
nella konflikter.

Det kommer att bli några ple-
numsmöten för alla deltagare,
men huvudparten av kongressen
kommer att äga rum i work-
shops och samtalsgrupper. Någ-
ra av dessa kommer att vara för-
beredda på förhand, andra kom-
mer nog att uppstå spontant.

Det år meningen att deltagar-
na sjdlva ska kunna bidraga till
att göra en lyckad kongress -g€nom t ex ,fciredrag, work-
shops, samtalsgrupper, teater
eller med hjilp av medförda
utställningar. Deltagarna upp-
rnanas att ta med filmer, diabil-
der, målningar osv.

Det kommer att bli ett kvin-
nocentrum under kongressen,
men också ett ungdomscentrurn,

+

Stödgrupp ftir
AMNLAE

Nicaraguas kvirmoförbund
AMNLAE skulle behöva en

möten mell*n fackföreninp-
folk, vetenskapsmän och andra
lntressegrupPer.

Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund, KDV, sitter med
i den internationella förberedel-
sekommittdn, tillsammans med
representanter för 17 andra
iniernationella organisationer
och fredsrörelserna i 58 länder.

Villdu veta mer, kan du kon-
takta SKV-Göteborg.

stödgrupp hdr i Sverige. Du
som är intresserad av praktiskt
solidaritetsarbete just för Nica-
ragua, tag kontakt med:

Lisbeth Schulz tel: 62 84 53

Stöd OMAs systugor
i Angola

I Vi Mänsko r w 5/61985 kun'
de ni läsa om den insamling som
SKV sedan 1980 bedriver till stcid
för den tnggl3** kvinnoorga-
nisationen OMA.

Insamlingen går till symaski-
ner och sömnadsmaterial till
OMAs systugor. Men vi
glömde att beritta an bidrag kan
sättas in på

pg 22 69 67-8.
Märk talongen: Stöd OMAs

systugor i Angola.

Honduras
Det kommer ständiga raPPor-

ter om hur de mänskliga rättig-
heterna kränks i Honduras'
Människor fängslas utan lag och
dom, torteras och misshandlas.
Humanitåra organisationer i lan-
det ber om internationellt stöd
för en appell för allmän amnes-

Kvinnornas världs-
kongress

Under mottot "Mot år 2000

- utan kdrnvapen! För fred,
jämlikhel utveckling", kommer
Kvinnornas Världskongress ått
äga rum i Moskva i juni 1987.

Det är Kvinnornas Demokra-
tiska Världsförbund, KDV, som
sammankallar kongressen, som
är tänkt som en uppföljning
av Nairobi-konjerensen 1985.

ti för de.polili.:kl fångarna. De
vänder sig till "alla organisatio-
ner. institutioner och enskilda
som vdrdesätter fred, rdttvisa
och respekt fcir mdnskliga ränig-
heter".

Skriv till President of the
Nation, Ingeniero Jos6 Sim6n
Azcona Hoyo, Casa Presidenci-
al, Tegucigalpa D.C. Honduras.

KDV önskar ari tVloskvakong-
ressen ska levandegöra och ge
kontinuitet till det som man
uppnådde där. Arbetsformerna
blir de samma: möten, arbets-
gnrpper, diskussioner, utställ-
ii" gåt, teaterföreställningar, fil-
mer osv.

i "r*a.lbar anslutning till
kvinnokongressen kommer
KDVs 9e kongress att äga rum,
där man bl a ska anta en arbets-
plan för KDV för åren
1987*1992. t.

t\\

.t4

Kvinnovetenskaplig tidskrift
är en tvärvetenskaplig tidskrift lor
teori, debatt och inlormation om
kvinnoforskning. Den introduce-
rar och bevakar aktuell interna-
tionell och nordisk kvinnoforsk-
ning och den vill ge arsument och
stöd lor kvinnornas kamp lor fri-
eörelse. Tidskriften kommer ut
med 4 nummer om året - minst
åttio sidor text och bild varje
gång'
De senaste numren av tidskriften
har bl a handlat om lesbiskhet.
dejer och ungdomskultur och om
medeltida kvinnobilder. Under
arbete är ett nummer om jäm-
ställdhet - ideologi och praktisk
politik och ett nummer om tekni-
kerna runt fodandet.
Prenumerera genom att sätta in
125 skr på post[iro BB 41 7B-5 och
ange lrån vilket nummer prenu-
merationen ska gälla.

Kvinnovetenskapli.q tidskrift
f*lordenskiöldsgalan I 6

413 09 Göteborg
031-146604
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Svenska Kvinnors Vänsterftirbund
Barnängsg.23, 116 4l Stockholm

Postgiro 50 50 15--0 Insamlingskonto 5 13 23-4
Tel: 08/ 4A 92 05

SKV är partipolitiskt obunder och verkar för ett demokratiskt sam-
halle mid enikonomi som inte bygger på profit utan på människors
behov, ett samhälle fritt från alla fårm.r-"u förtryck.
Förbunders målsättning är att verka för jämlikhet mellan kvinnor

SKV har i korthet följande historia. 191a bildades Föreningen Fri-
sinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demohrari och
kvinnors likställighet. År 1931 uwidgadei Toibundet så att ett samar-
bete blev möjligt Åellan alla kvinnor io* önskade en samhällsutveck-
ling i vänsteri*ktning. Då fick förbundet sitr nuvarande namn.

Ar 1.946anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund till Kvinnor-

I Att verka för ett samhälle där alla barn och ungdomar kan känna trygghet och har lika värde, och där de tillförsäkras fysisk
och psykisk hälsa och ges samma utbildningsmöjfigheter

? A* verka för fred, allt framtidsarbetes grundval - mot krig och imperialism, krigens främsta orsak. Förbundet vill verka
för allmän och total nedrustping

O Att verka för skydd av vår egen och framdda generationers miljö, för ett resursbevarande samhälle som tar hänsyn till
människors verkliga behov och sambanden i naturen.

O Att verka för solidaritet mellan folken, för folkens nationella oberoende, för de fönrycktas befrielsekamo, för en värld fri
från varje form av ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt förtryck, mot fascism och'rasism. Att bekiimpa all kommersiell
exploatering av såväl vuxna som barn.

och män och för kvinnornas deltagande på alla områden av det eko-
nomiska, sociala och politiska livet, samt atr verka för ett socialt och
ekonomiskt rättvisr samhälle där alla har ett meningsfullt arbete.

nas Demokratiska Viirldsf<irbund, KDV, ('Women's International
Democratic Federation, \X/IDF).

I(DV har 129 anslurna organisationer i 114ldnder med flera hundra
miljoner medlemmar. I(DV har tillerkänts konsultativ status hos
FN:s ekonomiska och sociala råd samt hos UNESCO. Denna status
innebär att yttra sig vid sammantrdden och att framlägga e€na forslag
muntligen eller skriftli gen.

SKV-avdelningar
Arvika
Britr Tener
Högåsvägen 4
671 00 Arviha

Ambjörby
Ellen Eriksson
Box 414
68ö 52 Amb.iörby
Tel 0563/802 32

Deje.Forshaga
Mooica Rrnung
Bokliden 20
667 00 Forshage
Tel.054/705 34

Finsptug
Anna-Lisa Göransson
Grnölsvägen 24
6lJ 00 Finspång

Göteborgsdisrikter
Zaida Hagtnan
Regnvägdersgatan 4
4lZ 32 Göteborg
Tel. 031,/54 19 94

Östra Göteborg
Erni Friholt
Hornssatan 7
+15 O2"Gc;tebo.g
Tel. 031/2r 24 86

Västra Giiteborg
Evy Andrån
Berytongaran 4
431 38 Göteborg
Tel.031/47 4002

IIIölndal
Astrid Custafsson
Knarrhögsgatan 8A
a31 30 Mölndal
Tel.Qtl/27 18 r7

Gävle
Inger Johansson
Hamiltongatan 32
802 20 Gävle

Hurkvarna
Ingrid Nilsson
Munkgatan 5
561 00 Huskvarna
Tel Q36/13 74 5s

Karlshamn
Sonia Karlssan
Pl 1049
29f Z2 Äs*rum
TeI.0454/2e1 60

Karlst*d
Siv Dahlgren
Mellqvistvägen I
663 @ Skoghall
Tel. 054/239 15

Katrinehohn
Gunnel Rubdin
PL 8454 Bvle
6a3 0O Vingåker

Krarnfors
Clary Krekula
Ldtarvägen I
880 40 Ramsele
Tel. 0623/106 03

Liatöping
Sonia Wahlstein
Eklundsgaran 5
58? 63 Linköping
Tel. c13l13 08 48

Ljungby
Elsmarie Edström
Olofsgaran 26 B
341 00 Liungby

Luleå
Agnes Wennberg
Krongårdsringen 30
951 00 Luleå
Tel. ö920/195 34

Lund
Astrida Svensson
SKV-Lund
Box 1208
221 05 Lund
Tel, 046/14 94 04

Iltalrrrö
Ä,nne Landberg
Ysradsg. 18
214 24 Malmö
Tel.o4o/8 ata76

Motala
Agnera Engren
Sundlingsvåg 17
590 10 Borcnsberg

0tofstriirn
Carina Gillbere
Snöbänvägen ft
293 @ Olofström
TeL,A451,/440n

Pitcå-ll4unl.sund
Siri Aldrin
Strandvägen 5
941 00 Pireå
Te\. osrl/372 76

Sketlefteå
Brrbro Viklund
faDogaun >
931 56 Skellefteå
Tel. ö910/S85 47

Skövde
Karin Sandelin
:Mariestedsvägen 75
54t 00 skövde

Siidettä$e
Maud Stedemark
Floraborgsvägen 12
151 51 Sodertälie

Stockholrns innersad och
norra ftirorter
Gerd Thambert
Åsögatan 170:l
116 12 Stockholm
Te.08/41 46 5l

Stockholrns södra ftirorter
Eva Danielsson
Mariestadsvägen 8
121 50 Johanneshov
tel. 08/49 57 O0

Spånga
Kerstin Juneberg
Cervins väg 178 pl 5.
163 58 Spånga
Tel.08/76A 1t72

Uppsala
Cunilla öhman
Flogsravlig. 154
752 63 Uppsala
Tel. 018/46 06 84

Ötebro
Marie lfikner
Äsbyvägen 7
703 75 örebro

Förbundsordfiiraade:
Aase Bang
Herrgårdsgatan l2
652 24 Karlstad
Tel. 054/18 99 6t

Förbundsexpeditionen
18.00-20.00
(Sommarstängt 15 juni

i Stockholm har jour torsdagar kl.

- 15 aug.)

SKV Göteborg har hand om medlemskontaker och ekonomi.
SKV:s lokal i Viktoriaskolan är öppen onsdagar 10.00-13.00 och
torsdagar 17.00-19.00
I inn6gatan 21, 41,3 04 Göteborg, Tel. 031/ L4 40 28



FRIHETLIG
KOMMUNISM
I PRAKTIKEN

Siä lvf örva ltn ing
i Spanien 1936-1939

I sommar är det 50 är sedan s7an'
ska inbördeskriget bröt ut. Men kri-

get var inte bara en uppgörelse
nellan republikaner och fascrster.

Det var också en social revolutron -
i de republikanska områdena kol-
lektiviserades stora delar av indu-
stri och jordbruk. I spetsen f ör kol'
lektiviseringarna gick de spanska

syndikalisterna s0m nu omsatte sr'
na idöer om en frihetlig kommu-

nism i praktiken.
I sin nya bok lyfter Brrtta Gröndahl

f ram denna glömda historra med
hjälp av samtrda källor. Hon spärar
bakgrunden till detta experiment i
självförvaltning i den anarktstiska
och synd ikalistiska idedebatten är'

tiond e na fö re r n bö rd eskng et.

Pris: 50 kr Plus Porlo.

Ny bok
från

Federatius:

Britta Gröndahl:

BE$TÄIL FBÅt{:
FEDEHfiTIV$ FöRLAG

svEfrvAs${ 98
113 50 $T0.CKHo-LM

Syndikalistisk affisch : " Bonde,
arbeta för folket som befriat dig!"
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Trevlig sommar! Nästa nummer handlar om fred.


